Sunne kommun
Årsredovisning 2008

Innehåll
Sammanfattning............................................................. 3
Tidig insikt och anpassning efter nya ekonomiska
förutsättningar satte sin prägel på 2008......................... 4
Förvaltningsberättelse.................................................... 5
Personal....................................................................... 14
Sammanställd redovisning........................................... 18
Finansiell analys........................................................... 21
Resultaträkning............................................................. 30
Kassaflödesanalys........................................................ 30
Balansräkning............................................................... 31
Nyckeltal balansräkning................................................ 31
Nyckeltal resultaträkning.............................................. 31
Driftredovisning............................................................. 35
Per nämnd.................................................................... 35
Investeringsredovisning................................................ 36
Specificering av större projekt...................................... 36
Koncernens resultaträkning.......................................... 37
Koncernens kassaflödesanalys ................................... 37
Koncernens balansräkning........................................... 38
Koncernens noter......................................................... 39
Kommunstyrelsen......................................................... 40
Räddningsnämnden..................................................... 46
Bildningsnämnden........................................................ 50
Socialnämnden............................................................. 61
Miljö- och byggnadsnämnden....................................... 69
Överförmyndarnämnden............................................... 75
Kommunrevisionen....................................................... 78
Valnämnden.................................................................. 81
Tillämpade redovisningsprinciper................................. 83
Ord- och begreppsförklaringar..................................... 85
Revisionsberättelse...................................................... 86

Selma Lagerlöf föddes år 1858 och har genom sitt författarskap och livsverk i övrigt haft stor
betydelse för hur trakten kring Sunne upplevs i dag och den anda som kännetecknar kommunen.
Årets årsredovisning innehåller bilder med anknytning till Selma Lagerlöf och Mårbacka för
att uppmärksamma 150-årsminnet av hennes födelse.
Bilderna publiceras med godkännande av Mårbackastiftelsen.
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Sammanfattning
•

Årets resultat är positivt, +5 (+12) mkr.

•

inklusive löneskatt, uppgår till 10 (12) mkr.

Siffror inom parentes avser 2007.
•
•
•

Nettoinvesteringarna under året var 51

•

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998

(29) mkr.

redovisas som ansvarsförbindelse och är

De likvida medlen ökade med 5 mkr och

266 (273) mkr.

uppgår till 38 (33) mkr.

•

Finansnettot uppgår till –3 (–3) mkr.

Soliditeten är oförändrad och uppgår till 53

•

Borgensåtagandena är 178 (180) mkr, varav
157 (159) mkr avser kommunägda företag.

(53) procent.
•

Den kvarvarande pensionsskulden,

De långfristiga skulderna minskade med

•

Koncernens resultat är 0,6 (10,5) mkr.

3 mkr till 109 (112) mkr.

Resa till Norrland 1904. Selma Lagerlöf och Sophie Elkan. Tillhör Mårbackastiftelsen.

Sammanfattning
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Tidig insikt och anpassning
efter nya ekonomiska
förutsättningar satte sin
prägel på 2008
Året 2008 var mycket speciellt. Den historiskt långa
högkonjunkturen i världen präglade de första sju
månaderna av året. Vår verksamhet löpte som pla
nerat med god följsamhet till budget. Under våren
pågick budgetprocessen för 2009 med samma för
utsättningar, och beslut om budget togs i kommun
fullmäktige i juni.
När vi kom tillbaka efter sommarledigheterna
började oron runt i världen möta oss i nyheterna
varje dag. Antal varsel runt om i Sverige tilltog och
kom allt närmare Sunne. Finanskrisen var ett fak
tum. De prognoser som Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) levererar kontinuerligt som grund
för vår planering gav ett allt kärvare budskap.
Sunne kommun tog snabbt till sig de här signal
erna, snabbare än vad många andra kommuner
gjorde, och detta präglade höstens arbete. Det inne
bar att när budgeten för 2009 skulle fastställas på
kommunfullmäktige i december, justerades den ned
med ett tidigarelagt sparprogram.
Sunne kommun gjorde efter förutsättningarna ett
bra bokslut 2008; resultatet uppgick till 5 miljoner,
vilket är 2 miljoner sämre än budgeterat. Vi hade
en bra följsamhet i förvaltningarna, och mindre
avvikelser orsakades av sådant som redan tidigare
hade konstaterats, bland annat Kölabussens konkurs.
Vi följde det fastställda målet med avskrivningar,
avsättningar till intjänad pensionsskuld och reserva
tioner till underskott i Rottneros Park Trädgård AB.

Viktiga händelser under året
När det gäller investeringar var biblioteksbygget
fortfarande det största. Byggperioden sträcker sig
över flera år och biblioteket ska vara klart under
2009.
Vi har under en tid haft en tillfällig förskola,
Loftet, men för att få mer ändamålsenliga lokaler
började vi under hösten bygga ytterligare en avdel
ning vid Björkbacken.
Arbetet med den fördjupade översiktsplaneringen
fortskred planenligt inför beslutet under 2009. Den
kommer att underlätta bostadsbyggandet, vilket
krävs för att möta det ökande behovet av bostäder.

Framtiden
Kommunens verksamheter berör oss dagligen uti
från de behov brukaren, kommuninvånaren, har. Ett
gott bemötande från oss och en helhetssyn är där
för viktigt för hur brukarna bedömer kommunens
tjänster. Vi gör kontinuerligt olika mätningar av
verksamheterna för att göra förbättringar. I huvud
sak är brukarna nöjda eller mycket nöjda med kom
munen. Ett mått på det är att Sunneborna i hög grad
rekommenderar Sunne till andra – mer än vad andra
kommuninvånare rekommenderar sina kommuner!
Till sist vill jag tacka alla anställda för det arbete
som ni utför i alla verksamheter. Det är ni som
genom ert arbete bidrar till nöjdheten.
Sunne den 18 februari 2009
Ola Persson
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande
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Förvaltningsberättelse

Översikt över utvecklingen

Budgetutfall

Årets resultat
Årets resultat, det vill säga förändringen av det egna
kapitalet, är + 5 mkr. Jämfört med 2007 är det en
försämring med 7 mkr. Resultatet har belastats med
ca 11 mkr för att underlätta omställningen inför
kommande års mer bekymmersamma ekonomiska
utveckling.

Balanskrav

När man utreder balanskravsresultatet ska enligt lag
stiftningen bland annat reavinster vid försäljning av
anläggningstillgångar räknas från resultatet. Nedan
visas resultatet efter en balanskravsutredning.
(mkr)
Årets resultat

+4,9

Reavinst

–0,8

Årets resultat enligt balanskravsutredning

+4,1

Jämfört med budget (inklusive tilläggsbudget) är
resultatet 2 mkr sämre. En bidragande orsak till
det är de ”extrakostnader” som tagits under året
för att underlätta omställningen inför kommande
års mer bekymmersamma ekonomiska utveckling.
Bl.a. har 9 mkr avsatts för partiell inlösen av intjä
nade pensionsrätter och ca 2 mkr för ett beslutat
omställningsprogram.
Under 2008 var budgetföljsamheten i flertalet
nämnder något sämre än under tidigare år. Med hän
syn tagen till pensionskostnader och avskrivningar
och efter rensning från kalkylerade kostnader är
avvikelsen mycket liten. Den totala avvikelsen mot
verksamhetens nettobudget är – 0,6 mkr (– 0,1 pro
cent) och innebär en bra följsamhet mot budget. Det
underlättar arbetet under kommande år med att kor
rigera aviserad svacka i ekonomin.
Nämndernas budgetavvikelser, dels i miljoner
kronor, dels i procent av nämndens nettobudget,
framgår av tabellen.

Sunne kommun uppfyllde även 2008 det lagreglerade
balanskrav som infördes 2000.
Det redovisade överskottet är dock 2 mkr mindre
än budgeterat.
Årets resultat
Budgetavvikelser nämndvis

(mkr)
Procent

20

Årets resultat
Balanskr.

"

15

Procent
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Nämndernas budgetavvikelser

Kommunstyrelsen
Räddningsnämnden
Bildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunrevisionen
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Pensioner m m
Avskrivningar och avsättningar
Kalkylerade kostnader
Summa verksamheten
Skatter och finansnetto
Totalsumma

(mkr)

(procent)

– 2,1
0,1
– 1,5
– 0,5
– 0,2
0,2
0
0
1,5
– 3,5
5,4
– 0,6
– 1,8
– 2,4

– 3,3
+0,7
– 0,5
– 0,2
– 4,1
+29
0
– 1,0
+4,0
– 10,3
+7,6
– 0,1
– 0,3

Socialnämnden visar ett mindre negativt resultat
(0,5 mkr) efter att under två år lämnat överskott. En
förklaring till avvikelsen är att antalet beviljade tim
mar för hemtjänst kraftigt överstiger det budgete
rade antalet timmar. Underskottet kunde hållas nere
bland annat genom att kostnaderna för institutions
vård begränsats och att några vakanta administrativa
tjänster inte återbesattes.
Bildningsnämndens resultat avviker från budget
med –1,5 mkr. Största orsaken är ökade kostnader
för skolskjutsar då ett av skolskjutsföretagen gick
i konkurs.
Som en följd av ”frisökningsreglerna” inom
gymnasieskolorna, som gäller från höstterminen
2008, minskar antalet elever som väljer att gå i kom
munens gymnasieskolor. Detta innebar ökade kost
nader för kommunen.
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott, – 2,1
mkr. Kost- och städenheten uppvisar ett negativt
resultat, där inköp av livsmedel står för den största
delen, –1,2 mkr. Inte heller Tekniska enheten klarar
att hålla budget. Högre kostnader för el än beräknat
är viktigaste orsaken.
Ytterligare analyser och förklaringar till nämnder
nas resultat finns i respektive nämnds verksamhets
berättelse.

Omvärld, befolkning
och näringsliv
Samhällsekonomi och
arbetsmarknad
Den globala konjunkturnedgången och finanskrisen
började påverka den reala ekonomin i Sverige under
2008. Prognosen är att BNP (bruttonationalproduk
ten) på helårsbasis minskar med 0,2 procent. Under
2007 ökade BNP med 2,7 procent. Enligt prelimi
nära uppgifter ur nationalräkenskaperna ökade, trots
konjunkturnedgången, antalet arbetade timmar i den
totala ekonomin med 1,6 procent och antalet syssel
satta med 0,9 procent.
Vid utgången av 2008 var den öppna arbetslös
heten i riket 3,2 procent och i Värmland 3,7 procent.
Ett år tidigare låg Värmland på samma nivå som riks
snittet, 2,8 procentenheter. I Sunne ligger den öppna
arbetslösheten på 4,0 procent (330 personer). Det
är alltså högre än både riks- och länsgenomsnittet.
Under 2008 ökade antalet öppet arbetslösa med
cirka 90 personer. Ca 25 procent av de arbetslösa
(80 personer) var ungdomar i åldern 18-24 år.
Under 2008 föll priserna snabbt under slutet av
året efter att ha legat över 4 procent under sommar
månaderna. Enligt SCB var inflationen i december
2008 0,9 procent (3,5 procent i december 2007) och
ligger nu under Riksbankens inflationsmål. Sänkta
boenderäntor bidrog till de sjunkande priserna.

Rekordstort budgetöverskott i staten

Utvecklingen i samhällsekonomin på senare år har
bidragit till att ett stort överskott byggts upp i den
offentliga sektorns finanser. Statsbudgeten beräknas
år 2008 ge ett överskott på 135 miljarder kronor. Det
är ca 35 miljarder mer än föregående år. Enligt ESV
(Ekonomistyrningsverket) beror ökningen främst på
försäljningarna av de statliga bolagen Vin och Sprit
och Vasakronan.

Kommunernas ekonomi

Sveriges Kommuner och Landsting bedömer att
kommunernas sammanlagda resultat 2008 fort
farande ligger på en relativt hög nivå. Totalt beräk
nas sektorn ge ett överskott på 8 miljarder kronor,
vilket är cirka 2 procent av kommunernas intäkter
av skatter och generella statsbidrag (lika med rikt
märket för god ekonomisk hushållning). När kon
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junkturen dämpas 2009 finns det i sektorn margi
naler som innebär att kostnaderna inte behöver dras
ner så påtagligt. Utgångsläget för flertalet kommu
ner är idag bättre än vid tidigare lågkonjunkturer.

Befolkning

Folkmängden i Sunne minskade under 2008 med
93 personer och var vid årsskiftet 2008–2009
13 473 invånare. 552 personer flyttade till kommu
nen och 568 flyttade från. Under 2008 var således
utflyttningsnettot 16 personer. Föregående år var det
ett inflyttningsnetto på 30 personer. 181 personer
avled under året och 104 föddes. Det innebär att det
negativa födelsenettot bidrar till befolkningsminsk
ningen med 55 personer. Det är 20 personer fler än
föregående år.
Enligt kommunstrategin är visionen att kommu
nen har 15 000 invånare år 2012.

Kommunens finansiella mål
och måluppfyllelse
Kommunens långsiktiga finansiella mål är att årets
resultat ska vara cirka 2 procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag, att investeringarna under
en flerårsperiod ska finansieras med egna medel
samt att skattesatsen ska vara oförändrad, 21,80
kronor per skattekrona.

Resultatmål på kort sikt

Mål: + 1,2 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag.
Måluppfyllelse: + 0,8 procent (0,4 sämre än budget).

Investeringsmål på kort sikt

Mål: 52 procent av investeringarna ska finansieras
med egna medel.
Måluppfyllelse: 110 procent (58 bättre än budget).

Näringsliv

I Sunne finns cirka 1 600 företag, varav de flesta är
enmans- eller fåmansföretag med upp till 2 anställda.
De största privata företagen är Tetra Pak Packaging
AB med cirka 300 anställda och Rottneros Bruk
(Rottneros Rockhammar AB) med 130 anställda.
Andra större företag är Selma Spa och Quality Hotel
Selma Lagerlöf, som tillsammans har drygt 100 års
anställda, men som sysselsätter cirka 250 personer
med alla timanställda.
De dominerande branscherna i kommunen är den
grafiska branschen, besöks- och turistnäringen samt
företag verksamma inom jord- och skogsbruk. Det
differentierade näringslivet, med en bra blandning av
producerande företag och tjänsteföretag, gör Sunne
mindre sårbart för strukturella förändringar.
Under de senaste decennierna har besöks- och
turistnäringen blivit en allt viktigare del av Sunnes
näringsliv.
Företagen i Sunne har hittills klarat sig förhål
landevis bra när det gäller problem och varsel i låg
konjunkturens spår. Företagen tycker enligt Svenskt
Näringslivs årliga attitydmätning att Sunne kom
mun är en bra plats att verka på. Det visar sig genom
att Sunne flera år i rad rankats ha Värmlands bästa
företagsklimat. Totalt bland Sveriges 290 kommu
ner ligger Sunne på en mycket hedrande tjugoandra
plats.

Resultatmål på lång sikt

Mål: 2 procent av skatter och generella statsbidrag.
Måluppfyllelse: Under tre av de redovisade fem
åren har målet uppfyllts.
Procent
2004

2005

2006

2007

2008

+1,1

+3,0

+3,0

2,0

+0,8

Investeringsmål på lång sikt

Mål: 100 procent ska finansieras med egna medel.
Måluppfyllelse: Ur ett 5-årigt perspektiv är målet
uppfyllt.
Procent
2004

2005

2006

2007

2008

Totalt

82

77

150

161

110

110
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Mål om skattesatsen

Kommungemensamt mål 2:

Mål: Skattesatsen ska vara oförändrad 21,80.
Måluppfyllelse: Målet om oförändrad skattesats
har uppfyllts.
Kronor per skattekrona

Uthållig kommun

För att Sunne kommun ska vara en uthållig kom
mun ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv ska
utvecklingsarbetet fokusera på att:
Uppfylla de nationella miljömål som berör Sunne
kommun
Skapa förutsättningar för god hälsa för alla
genom att uppfylla de 11 folkhälsomålen.
n

2004

2005

2006

2007

2008

21,80

21,80

21,80

21,80

21,80

Kommunens verksamhet
och måluppfyllelse
I Sunne finns en vision för år 2012 som innebär att
kommunen då är känd som Sagolika Sunne. För att
uppnå visionen har fullmäktige formulerat åtta mål
som är gemensamma för hela kommunen.
Varje kommungemensamt mål innehåller en
beskrivning av nuläget och vad som är en önskvärd
utveckling fram till 2012. Pågående aktiviteter ska
följas upp och återrapporteras årligen i samband
med årsredovisningen.

Kommungemensamt mål 1:
Attraktiv livsmiljö

För att bevara och förstärka en attraktiv livsmiljö i
Sunne kommun ska utvecklingsarbetet fokusera på
att:
Öka tryggheten i samhället
Skapa goda och tillgängliga miljöer för boende,
handel och fritid för alla behov.

n

Rapportering av pågående aktiviteter:
Under 2008 antog kommunfullmäktige Sunne
kommuns Naturvårdsprogram (NVP) 2008–2013.
NVP visar tydligt naturvårdens intressen i den kom
munala planeringen.
Ett förslag till klimatplan för Sunne kommun
togs fram under 2008. Klimatplanen kan förväntas
antas av kommunfullmäktige våren 2009.
Arbetet med att utforma välfärdsbokslut har
påbörjats.
Välfärdsbokslut handlar om:
Mål 1: Delaktighet och inflytande i samhället
Mål 3: Trygghet och goda uppväxtvillkor
Mål 11: Beskriver hur man ska minska bruk av
tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika
och dopning samt minskade skadeverkningar av
överdrivet spelande.

n

n

Rapportering av pågående aktiviteter:
Nattvandring bland föräldrar har utvecklats
under året. Frivillig nattpatrull har införts. Polis och
kommunledning har regelbundna träffar. En åtgärd
som fick stor uppmärksamhet var mediekampanjen
mot langning.
I Sunne råder brist på boende, och under året
togs initiativ till träffar för att ta tillvara idéer för att
skapa attraktiva boenden i kommunen.
I september genomfördes en workshop med 80
deltagare: ”Hur tar vi tillvara på och utvecklar plat
sens talang”.

Förvaltningsberättelse

Kommungemensamt mål 3:
Kompetens- och kulturutveckling

För en fortsatt god kompetens- och kulturutveck
ling i kommunen ska utvecklingsarbetet fokusera
på att:
Vidareutveckla samarbetet mellan skolan och det
lokala näringslivet avseende utbildningar
Vårda och vidareutveckla Sunnes rika kulturarv.
n

n

Rapportering av pågående aktiviteter:
EU-projektet Genius Loci beviljades och påbör
jades. Syftet är bl.a. att utveckla samarbetsformer
mellan föreningsliv, företag och kommun.
Hela året har präglats av 150-årsfirandet av
Selma Lagerlöfs födelse.
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Kommungemensamt mål 4:
Utveckla företagsamheten

För att utveckla företagsamheten i kommunen ska
utvecklingsarbetet fokusera på att:
Förbättra kommunikationerna
Arbeta aktivt med näringslivsarbetet.
n

n

Rapportering av pågående aktiviteter:
Förutsättningen för utökad transport på
Fryksdalsbanan förbättrades genom att en ny järn
vägsbro anlades över Frykensundet.
Nya industritomter har anordnats på området
väster om E45. Frekventa träffar mellan kommun
ledningen och näringslivet har skett.
Dessutom har det varit näringslivsträffar med de
tio största arbetsgivarna och kommunledningen. En
workshop har hållits tillsammans med den lokala
banken: Fryksdalen framförallt.

Kommungemensamt mål 5:
God rörlighet

För att invånarna i Sunne kommun ska uppleva en
god rörlighet ska utvecklingsarbetet fokusera på
att:
Utveckla kommunikationerna avseende E45,
Fryksdalsbanan, taxiservice och IT
Arbeta för ett nytt broalternativ i Sunne tätort.

Rapportering av pågående aktiviteter:
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen
pågår och den beräknas bli fastställd under 2009.
För att stödja lanthandeln har bl.a. den kommu
nala upphandlingen av livsmedel delats upp på min
dre anbud.

Kommungemensamt mål 7:
Utveckla demokratin

För att Sunne kommun ska utveckla demokratin ska
utvecklingsarbetet fokusera på att:
Skapa ett forum för ungdomar
Införa servicegarantier för hela kommunens verk
samhet och ett system för synpunktshantering.
n

n

Rapportering av pågående aktiviteter:
Kommunfullmäktige har tillsatt ett ungdomsråd
och utsett en ungdomssamordnare. Ungdomsrådet
ska vara öppet för ungdomar upp till 25 år.
Ungdomar har genomfört ett seminarium på
hotell Selma Lagerlöf riktat till kommunens med
arbetare. Seminariet ”En dag på nätet” bidrog till
att öka förståelsen för ungdomars vardag.

n

n

Rapportering av pågående aktiviteter:
E45 mellan Bonäs och Trösta har under året fått
högre standard, som snabbat upp förbindelsen mel
lan Sunne och Karlstad.
Vägverket och Sunne kommun har utrett förut
sättningarna för en ny landsvägsbro över Fryken
norr om Sunne tätort.

Kommungemensamt mål 6:
Tillvarata småskaligheten

För att Sunne kommun ska kunna tillvarata små
skaligheten ska utvecklingsarbetet fokusera på att:
Utforma tydliga riktlinjer för hur Sunne centrum
ska utvecklas (fördjupad översiktsplan)
Den kommunala servicen ska fungera över hela
kommunen.
n

n

Kommungemensamt mål 8:
God ekonomi

För att Sunne kommun även i framtiden ska kunna
anses ha en god ekonomi krävs:
En skattesats som bibehålls på 2008 års nivå
Ett gott ledarskap där mål, kvalitetsnivå och eko
nomi ska formuleras för varje verksamhet.
n

n

Rapportering av pågående aktiviteter:
Kommunfullmäktige har beslutat att skattesatsen
för år 2009 ska vara oförändrad och att intäkterna
för planperioden 2010–2011 också ska beräknas uti
från oförändrad skatt.
Ekonomi- och verksamhetsfrågor behandlas
i dialogform bl.a. på HUS-möten och i en sepa
rat budgetprocess, som bygger på gott ledar
skap och förståelse för kommunens uppdrag.
Kommunfullmäktige har betonat att chefer och poli
tiker ska formulera tydliga mål, kvalitetsnivåer och
ekonomiska ramar för verksamheten, som stöder
kommunens definition av begreppet god ekonomisk
hushållning.
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Sunne kommuns kvalitet
i korthet

n

n

Under 2007 och 2008 deltog Sunne tillsammans med
ett 40-tal andra kommuner i Sverige i ett kvalitets
projekt, samordnat av SKL. Syftet var att lyfta
fram frågor som ur ett medborgarperspektiv beskri
ver kvaliteten i olika verksamheter. Aktiviteten har
anknytning till mål 7 och 8 i kommunstrategin.
Frågorna är sorterade under följande rubriker:

n

n

n

Din kommuns tillgänglighet
Trygghetsaspekter i din kommun
Din delaktighet och kommunens information
Din kommuns effektivitet
Din kommun som samhällsutvecklare.

Här presenteras ett urval av måtten där Sunnes vär
den jämförs med snittvärden för de kommuner som
deltog i projektet. (  = bättre värde än snittet,  =
sämre värde än snittet.)

Tillgänglighet
Resultat över hur kommunen lyckas ge svar på
verksamhetsfrågor

Sunne

Snitt

Sunne

Snitt

2007

Nätverket

2008

Nätverket

2007
Andel (%) som får svar på e-post inom två dygn
Andel (%) som får kontakt med en handläggare för en
enkel fråga
Andel (%) nöjda med bemötandet vid kontakt med
kommunen.

Sunne har genomgående mer positiva värden än
snittet i nätverkskommunerna. Värden kring bemö

2008



92

74



82

76



62

61



54

51



67

86



85

64

tande har förbättrats sedan 2007, medan de båda
andra värdena har försämrats något.

Trygghet
Personal i hemtjänst och förskola

Sunne

Antal medarbetare som besöker en hemtjänsttagare
under 14 dagar
Hur många barn/anställd är det i snitt (2006/2007)
i kommunens förskolor?

En hemtjänsttagare som har hjälp varje dag mötte
under en fjortondagarsperiod 2008 i genomsnitt
fjorton medarbetare. Det är tre fler än under 2007.
Till skillnad från föregående år är det fler än genom
snittet i nätverkskommunerna.

Snitt

Sunne

Snitt

2007 Nätverket

2008 Nätverket

2007

2008

11 olika
 pers.

13 olika
pers.



14

13

   5,7

5,3



5,9

5,3

Inom förskolan har Sunne fler barn per anställd
än nätverkskommunerna. Den skillnaden förstärk
tes under 2008.

Delaktighet och kommunens information
Delaktighet i kommunens utveckling

Sunne

Snitt

Sunne

Snitt

2007

Nätverket

2008

Nätverket

2007
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i
kommunens utveckling? Andel genomförda metoder i %.
Hur väl upplever medborgarna attde har inflytande över
kommunens utveckling? Andel som uppgav att de hade
inflytande i %.

Förvaltningsberättelse
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52

47



57

45



49

42



48

42
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Från en upprättad checklista över metoder för del
aktighet genomförs 57 procent av aktiviteterna
(+ 2) i Sunne. Det är exempelvis öppna samman
träden, frågestunder och medborgarförslag i full
mäktige. Av Sunneborna angav 48 (–1) procent att
de har inflytande över kommunens verksamheter.

Jämfört med nätverksgruppen har Sunne starka vär
den inom området ”Delaktighet”. Informationen till
medborgarna är ett utpekat utvecklingsområde och
arbetet med att förbättra kommunens webbplats har
prioriterats under 2008.

Effektivitet
Hur bra är grundskoleutbildningen?
Resultat, plats av 290 kommuner.
Effektivitet, plats av 290 kommuner.
… och hur är äldreomsorgen?
Vilken servicenivå har kommunens
äldreboende (% av mätt maxpoäng)?
Vad kostade en plats i kommunens äldreboende
i förhållande till servicenivån (kostnad/kvalitetspoäng)

Sunnes skolor rankas på 81:a och 80:e plats i jäm
förelse med landets 290 kommuner i frågor som rör
grundskolans resultat och effektivitet. Måtten visar
främst hur väl kommunens skolor klarar sitt uppdrag
i förhållande till de nationella målen. Det märks tyd
ligt att satsningarna under 2007 har förbättrat vär
dena för Sunne kommun.

Sunne

Snitt

Sunne

Snitt

2007

nätverket

2008

nätverket

245
168

128
138




81
80

138
129

  53

66



58

68

16 422

15 900

10 506

11 603




Kvalitetsfrågan inom äldreomsorgen ställdes uti
från ett gemensamt frågeformulär för kommunerna.
Vad som mäts är den ”omsorgsnivå” som kunden får.
”Upplevd” omvårdnad mättes inte här. Kostnaden
för en plats i äldreboende redovisas här som kost
nad per kvalitetspoäng. En hög kostnad ger rimligen
ett högre indexvärde.

Samhällsutveckling
Arbete och näringsliv

Hur hög är sysselsättningsgraden (%) i kommunen?
Vad gav företagarna för sammanfattande omdöme
om företagsklimatet i kommunen (placering av 290
kommuner)?
Hur många fler/färre förvärvsarbetande har tillkommit/
försvunnit (2006/2007)?

Företagsklimatet är viktigt för kommunens till
växt. Sunne fick framskjutna placeringar både 2007
och 2008 i de undersökningar som görs av Svenskt
Näringsliv.

Sunne

Snitt

Sunne

Snitt

2007

nätverket

2008

nätverket

77,5

77,0



79,2

79,9

     3

127

   11

134

25

   86

153





– 68

Nyckeltalen i detta avsnitt ingår i underlaget i den
pågående processen med att formulera verksamhets
mål av betydelse för begreppet god ekonomisk hus
hållning. Glatt ansikte bidrar positivt till begreppet
och ledset ansikte är en negativ indikator.

Förvaltningsberättelse
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Sammanfattad finansiell
analys

Finansiella nyckeltal
Resultat

Kommunens finansiella utveckling och ställning
analyseras här kortfattat med hjälp av olika nyckel
tal. De utgår från fyra perspektiv: resultat, kapacitet,
risk och kontroll. Avsikten är att identifiera finan
siella problem och därigenom klargöra om kommu
nen har en god ekonomisk hushållning eller inte.
En mer ingående finansiell analys finns i ett särskilt
avsnitt i årsredovisningen.

2004 2005 2006 2007 2008

och kapacitet
Nettokostn andel, %
92,6 90,5 90,6 90,5 93,0
Årets resultat, mkr
6
16
17
12
5
Självfin grad av invest, % 94
77
150
161
110
Soliditet, %
53
51
53
53
53
Skattesatser:
Primärkommunal, kr
21,80 21,80 21,80 21,80 21,80
Totalkommunal, kr
32,30 32,30 32,30 32,30 32,30

Kommunen i siffror 2004–2008
Mkr
Bruttoomsättning
Balansomslutning
Investeringsvolym

2004

2005

2006

2007

2008

702
465
42

724
514
67

776
526
35

820
543
29

829
561
51

Resultat och kapacitet

Sunne kommun omsätter 829 mkr och balans
omslutningen 2008 var 561 mkr.
Under 2008 var soliditeten oförändrad i förhål
lande till 2007. Även i ett femårigt perspektiv är
soliditeten oförändrad. Det betyder att kommunen
har en stabil långsiktig betalningsförmåga.
En närmare analys av det egna kapitalets föränd
ring, det vill säga kommunens resultatutveckling,
visar att kommunens nettokostnadsandel (exklu
sive avskrivningar) uppgår till 93 procent. Inklusive
avskrivningar är nyckeltalet 98,7 procent.
Sunne kommun har alltså god balans mellan
intäkter och kostnader även om nyckeltalen för
sämrades jämfört med 2007. Jämfört med 2007
har verksamhetens nettokostnad ökat med 38 mkr.
Skatteintäkter och statliga utjämningsbidrag har
ökat med 23 mkr. Kostnaderna ökar alltså snabbare
än intäkterna.
Investeringsvolymen, som under 2008 var 51 mkr,
är den näst högsta under femårsperioden. Sett i ett
långsiktigt perspektiv kan 2006 års volym betraktas
som normal.
Sammantaget under de fem senaste åren har kom
munen klarat av att finansiera investeringarna med
skatter, enligt det långsiktiga målet.

Förvaltningsberättelse

Risk och kontroll

Kommunens kortfristiga betalningsberedskap är
svag. Den positiva trenden, där nyckeltalet förbätt
rats sedan 2003, bröts år 2008. Kassalikviditeten,
som bör vara minst 100 procent, var 76 procent
vid utgången av 2008. Rörelsekapitalet (exklusive
semesterlöneskulden) är negativt och uppgår till –
25 mkr. En bidragande orsak till de låga värdena är
den höga investeringsnivån under perioden.
Borgensåtagandena uppgår till 178 mkr, en minsk
ning med 2 mkr sedan 2007. Merparten av åtagan
det avser lån hos Sunne Bostads AB (152 mkr). Att
borgensåtagandena minskar är bra ur risksynpunkt.
Vad som ändå är oroväckande är de svaga resultaten
i vissa av de kommunala bolagen.
Pensionsskulden inom linjen är viktig ur risk
synpunkt, eftersom skulden ska finansieras de kom
mande 50 åren. Pensionsskulden inom linjen är i
Sunne kommun 266 mkr, en minskning med 7 mkr
jämfört med föregående år.
Under 2003–2008 betalade kommunen cirka
32 mkr via en försäkringslösning, som ska minska
framtida utbetalningar för de pensioner som idag
redovisas som en ansvarsförbindelse.
Under perioden redovisas en genomsnittlig posi
tiv budgetavvikelse på cirka 7 mkr. Under 2008 var
budgetföljsamheten i nämnderna något sämre än
under tidigare år.
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Finansiella nyckeltal
Risk och kontroll
Kassalikviditet exkl semesterlöneskuld, procent
Rörelsekapital exkl semesterlöneskuld, mkr
Borgensåtagande, mkr
Pensionsskuld och -förpliktelser, mkr
Budgetavvikelse, årets resultat jämfört med budget, mkr

Den finansiella analysen speglar en fortsatt sta
bil ekonomisk situation år 2008. Den begynnande
lågkonjunkturen syns emellertid genom att vissa
nyckeltal viker i negativ riktning. Resultatet år 2008
är på en nivå som bör underlätta omställningsarbe
tet inför kommande års starka nedgång i kommun
ekonomin.
Känslighetsanalys
Händelse/förändring

Kostnad/
intäkt mkr

Ränteförändring med 1 procent
Löneförändring med 1 procent
Generella avgiftsförändringar med 1 procent
Förändring av försörjningsstöd med 10 procent
Generella statsbidrag med 1 procent
Förändring utdebitering med 1 kr
10 heltidstjänster

0,5
4,9
0,6
0,6
1,8
20,2
3,5

Oförutsedda händelser eller beslut har betydelse
för kommunens ekonomi. Sammanställningen ovan
visar till exempel att varje procents löneökning kos
tar kommunen 4,9 mkr.

Framtiden

För att möta turbulensen i samhällsekonomin inför
budgetperioden 2009–2012 startade under hösten
2008 en omställningsprocess. Det långsiktiga målet
är att det ekonomiska överskottet i Sunne kom
mun ska vara två procent av skatter och generella
bidrag, för att nå den finansiella delen av begreppet
god ekonomisk hushållning. Men ett skatteunderlag
som växer långsammare än tidigare, och framförallt
långsammare än tidigare bedömningar, gör att två
procentsmålet blir svårt att uppnå. SKL bedömer att
resultaten i kommunsektorn kommer att försämras
kraftigt de kommande åren. Kraven skärps därför på
kommunerna att fortsätta och intensifiera effektivi
tets- och rationaliseringsarbetet.
Investeringarna under planperioden bör genom
snittligt hålla sig på cirka 30 mkr per år för att för
bättra betalningsförmågan på kort och medellång

2004

2005

2006

2007

2008

39
–48
145
224
+3

54
–39
169
222
+9

74
–19
176
252
+15

86
–13
180
285
+11

76
– 25
178
276
–2

sikt. Samtidigt kan det då bli möjligt att minska
låneskulden.
Intrycket av år 2008 är att de offentliga finan
serna är starka, men samtidigt faller resursutnyttjan
det snabbt och 2009 och 2010 fördjupas lågkonjunk
turen. Konjunkturinstitutet bedömer att staten måste
sätta in ytterligare expansiva åtgärder, som dämpar
den snabba konjunkturnedgången. Institutet utgår
i en prognos från att riksdagen kommer att besluta
om nya ofinansierade utgiftsökningar på ca 7 mil
jarder 2009 och ytterligare ca 50 miljarder för 2010.
SKL har krävt extra statsbidrag till kommunsektorn
under 2009 och 2010 för att undvika uppsägningar
och säkra kvaliteten i välfärden. De begärda belop
pen är 3 miljarder för 2009 och 5 miljarder för 2010.
En schablonmässig omräkning innebär att Sunne
skulle få ett tillskott på 4,5 mkr år 2009 och 7,5
mkr år 2010 om staten beslutar att skjuta till dessa
belopp som ett generellt bidrag.
Som jämförelse kan nämnas de intäkts
minskningar som gjorts i Sunne kommun sedan
2009 års budget antogs i juni 2008, med anledning
av förväntad sämre skatteunderlagsutveckling; år
2009 – 16 mkr, år 2010 – 34 mkr. Det betyder att
även om staten skjuter till de begärda beloppen till
kommunsektorn krävs ändå att det lokala arbetet
med effektiviseringar och rationaliseringar intensi
fieras. Politiska vägval och svåra prioriteringar blir
nödvändiga, oavsett hur stora bidragen blir.
SKL har tagit upp frågan om hur vår framtida
välfärd ska se ut och finansieras. Allt färre ska för
sörja allt fler. Samtidigt leder stigande köpkraft hos
hushållen och kontinuerliga standardförbättringar i
samhället till ökad efterfrågan på välfärdstjänsterna
och högre krav på välfärden. De välfärdstjänster
som produceras i kommuner och landsting står inför
stora utmaningar.
I Sunne pågår dialogen om 2010 års budget
och verksamhetsplan där kommunfullmäktige har
beslutat att nödvändiga besparingsåtgärder bl.a. ska
genomföras via en resursfördelningsmodell utifrån
den demografiska utvecklingen i kommunen.

Förvaltningsberättelse
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Personal

Personal
Sunne kommuns personalidé består i att stötta bra idéer
och att söka individuella lösningar. Arbetet ska genom
syras av frihet, flexibilitet, förnyelse och förståelse.
Demografiska förändringar i befolkningen stäl
ler krav på flexibilitet och successiv anpassning till
ändrade förutsättningar för den kommunala verk
samheten.
Kommunen ska vara ett föredöme som arbets
givare. En god arbetsmiljö och möjligheter att
påverka sin arbetssituation är bra för de anställda.
Samtidigt ger det bättre kvalitet och service till
kommunens invånare. Kommunens arbetsplatser
ska präglas av öppenhet, förtroende och lyhördhet.
Personalförsörjnings- och kompetensfrågor är vik
tiga inslag i kommunens arbete framöver. Kommunen
ska kunna erbjuda attraktiva anställningsvillkor, och
då är lönen en viktig faktor.
Under år 2008 fortsatte Sunne kommun med
arbetet Hållbar hälsa och utveckling, dock inte
längre som projekt. Ledningsgruppen besökte
Reggio Emilia i Italien och inspirerades till att gå
vidare med metodutveckling och medskapande för
samhället Sunne.
Ett förstudiearbete innefattande kommun–
näringsliv, besöksnäringen, skola–medborgare,
resulterade i ett EU-finansierat projekt, projektet
”Genius Loci – platsens talang”. En viktig del i pro
jektet som ska skapa tillväxt, är engagerade med
arbetare. Som ett led i detta anordnades ”Årets
talanger 2008”. Samtliga enheter och arbetslag i
kommunen fick möjlighet att utse ”medarbetare
som gör det lilla extra och som genom sitt bemö
tande lyfter arbetsplatsen och skapar en känsla som
kommer arbetsgruppen, brukare, elever, kunder och
andra till del.” Totalt utsågs 70 personer, vilka upp

Personal

märksammades och hyllades under festliga former
på Hotell Selma Lagerlöf i december.
Engagerade medarbetare är en avgörande ingre
diens i Sunnes framgångspotential.
För projektet finns 13,6 miljoner kr avsatta.
Sunne kommun får möjlighet att gå före och skapa
modell.
Målen är att
hitta metoder för att mobilisera innovationskraft
utanför etablerade ramar
stärka befintliga företag och stimulera entrepre
nörskap. Våga tänka nytt
utveckla en tillväxtskapande modell genom nya
arbetssätt
stärka samhandling mellan företag, offentlighet
och medborgare
skapa ett innovationssystem som bygger på penta
helixsamarbete: forskare, företag, offentlig sektor,
föreningar och eldsjälar.

n

n

n

n

n

Kommunikation med medarbetarna är centralt,
arbetsplatsutvecklingen prioriteras.
Öppna föreläsningar för all personal genomfördes.
Alla arbetsplatser tog fram den årliga handlings
planen för sin verksamhet. Samtliga arbetsledare har
overhead-material om hur arbetsplatsutvecklingen
ska ske.
Arbetet med varumärket Sagolika Sunne fortsatte
att utvecklas. Arbetsledarna deltog i processen vid
ledarträffarna. Alla arbetsledare genomgick Agera,
som är en utbildning i hur man arbetar med arbets
tagare som är sjukskrivna eller i riskzonen att bli
sjukskrivna.
I december 2006 beslutade kommunfullmäktige
att Sunne som första kommun i Sverige ska teckna
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sjukvårdsförsäkring för alla tillsvidareanställda.
Försäkringen började gälla den 1 april 2007. Detta
beslut satte ånyo Sunne på kartan, och gav stor upp
märksamhet i media. Av 1 146 personer använde 211
sin försäkring år 2007. Under år 2008 har 318 per
soner använt försäkringen. Forskare vid Göteborgs
universitet har visat att satsningen varit lyckosam,
samt att resultatet visat mycket positiva effekter,
såväl ekonomiska som mänskliga.
Sunne kommun genomförde en rikskonferens
under våren 2008 på Selma Spa+ i Sunne, ”Det omöj
liga är möjligt! – Sunne kommun först med sjukvårds
garanti”. Flera förvaltningar deltog och fick presentera
sina verksamheter.
Vad gäller löneöversynsarbetet kan man samman
fattningsvis konstatera att det nya löneavtalet för
Kommunals medlemmar blev 13,2 procent på en tre
årsperiod. Det centrala avtalet var betydligt dyrare än
förväntat och förvaltningarna genomförde anpass
ningar redan under hösten inför år 2008. Läraravtalet
ska uppnå lägst 10,2 procent under tiden 2007–2009.

Det kommunala ledarskapet
Chefer på alla nivåer ska skapa gemensamma värde
ringar samt ansvarstagande och engagemang. Så kan
verksamheten bättre möta nya krav och snabba för
ändringar. En väl fungerande dialog mellan chef och
medarbetare är en förutsättning. Ledare ska kunna se
sina medarbetare som individer och inte bara som en
del av sin personal. Ett gott medarbetarskap och ett
framsynt ledarskap hör ihop. Dagens ledare har ett
helhetsansvar och färre styrande regler än tidigare.
Ledaren företräder arbetsgivaren och har till uppgift
att skapa en bra kommunal verksamhet.
Framtidens ledare måste vara tydlig med mål och
vision för verksamheten, kunna agera och fatta beslut
samt vara tydlig vad gäller ansvar och befogenheter.
Han eller hon måste få alla att känna sig delaktiga.
Därför ökar behovet av dialog och kommunikation
i ledaruppdraget. Personlig och social kompetens
krävs, liksom ett intresse för att förstå människor.

Jämställdhet
Arbetsgivare med fler än tio anställda måste varje år
göra en jämställdhetsplan. I planen ska följande områ
den beaktas: arbetsförhållanden, föräldraskap och för

värvsarbete, sexuella trakasserier och trakasserier på
grund av kön, samt rekrytering och löner.
En arbetsgrupp med representanter från arbets
givare och de fackliga organisationerna gjorde under
2007 en utvärdering av 2005 års plan och utarbetade
en ny plan för 2008. En enkät om jämställdhet och
hälsa gick ut till alla anställda och sammanställdes
under 2008. På grundval av resultatet från enkäten
enades jämställdhetsgruppen om ett förslag till ny
jämställdhetsplan som sedermera antogs av kommun
fullmäktige.
En analys av 2007 års löner påbörjades och
färdigställdes under första kvartalet 2008. Syftet
var att förhindra osakliga skillnader i lön och andra
anställningsvillkor mellan kvinnor och män. I lagen
framhålls att arbetsgivaren bör dela in arbetstagarna
i speciella grupper för att kunna jämföra villkoren.
Till en grupp ska arbetstagare som har lika eller
väsentligen lika arbetsuppgifter föras. Det är olika
gruppers löner, inte individers, som kartläggs.

Friskvård
Friskvården hade en central och självklar roll i kom
munens arbete för att förbättra och vidmakthålla
personalens hälsa.
Följande aktiviteter ordnades under året:
februari

Skiddag Ski Sunne

mars

Skidresa till Trysil

april

Badresa till Örebro

maj

Vårruset i Karlstad, städdag och rabatt på
skor

juni

Familjekväll i Vattenlandet

oktober

Personalfest i sporthallen

Under hela 2008 pågick en poängjakt. De anställda
fick poäng genom att utföra olika aktiviteter, bland
annat stavgång, cykling, simning, promenader och
annan form av motion. När man uppnått vissa poäng
fick man stimulanspriser i form av ett badlakan och
biljett till packmopedsturnén vid Länsmansgården.
Hela 101 personer deltog i aktiviteten.
Alla anställda erbjuds att motionera en halvtimme
per vecka under arbetstid. Dessutom erhålls rabatt på
träningskort vid Hälsokällan, Pulsen och Quality Hotel
Spa. Under våren ordnades en kurs i latinamerikansk
dans där ett 50-tal personer deltog.

Personal
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En strategi för att hålla personalen frisk var att
använda en förebyggandepeng. Läkare och frisk
vårdskonsulent konstruerade individuella hälso
planer för att motverka sjukskrivningar. Totalt har
20 personer fått förebyggande sjukpenning under
året. Om de i stället hade varit sjukskrivna skulle
kommunens kostnad ha uppgått till cirka 359 000
kr. Följande aktiviteter fortsatte: viktminsknings
grupper, Finn din form, stavgångsgrupper, rygg
gymnastik och Nycklar till din hälsa.

Medellöner
(kr per månad)
22000
21000

Män
Kvinnor

20000
19000
18000

2006

2007

2008

Årsarbetare

Kommunstyrelsen
Räddningsnämnden
Miljö- och
byggnadsnämnden
Bildningsnämnden
Socialnämnden
Kontaktpersoner socialn.
Särskilt riktade insatser
Förtroendevalda
TOTAL SUMMA

2006

2007

2008

124
6

126
7

131
6

Facklig tillhörighet
Jusek, FSA,DIK, 1 %

9
454
470
24
65
8
1 160

9
438
507
27
91
8
1 212

10
436
500
32
51
9
1 175

Oorganiserade,
15 %

Kommunal, 43 %
Ledarna, 1 %

Medelålder för anställda i Sunne kommun
(år)

2006

2007

2008

Män

45,6

45,5

46,5

Kvinnor

43,8

43,2

44,1

Medelåldern 45,3 år är något högre än år 2007.
Könsfördelningen är 24,3 procent män och 75,7
procent kvinnor. Fördelningen gäller inklusive tim
anställda.
Medellönen för män är 21 868 kr och för kvinnor
21 495 kr.
Vissa arbetstagare avstår från löneförhöjning till
förmån för högre pensionsavgift och ledig tid.

Akademiker, 2 %
Vårdförbundet, 4 %
SKTF, 8 %

Lärarförbundet, 20 %
LR, 6 %

Pensionsavgångar
2005

27 st

15 st var 65 år, övriga under

2006

27 st

13 st var 65 år, 3 st äldre och övriga
under 65 år

2007

15 st

13 st var 65 år, 2 st under 65 år.

2008

23 st

16 st var 65 år, 7 st under 65 år

Mellan åren 2009 och 2013 beräknas 136 personer
avgå med ålderspension enligt nedan.
År
2009

23

2010

27

2011

24

2012

30

2013

32

Utbetalda pensioner för 2008 uppgår till 6,7 mkr
(exklusive löneskatt) till 531 personer. Den nya möj
ligheten att arbeta kvar efter fyllda 65 år utnyttjades
av 5 personer.

Personal
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Sjukfrånvaro
Sunne kommun redovisar sedan 2001 sjukfrånvaro för
varje förvaltning, typ av ansvar, kön med mera.
Från och med den 1 juli 2003 är samtliga arbets
givare skyldiga att redovisa uppgifter om sjukfrån
varo i årsredovisningen. Det huvudsakliga syftet är
att skapa ett material som är jämförbart. Sjukfrånvaro
avser frånvaro under tid den anställda har rätt till något
av följande:
sjuklön från arbetsgivaren
sjukpenning från försäkringskassan
tidsbegränsad sjukersättning från försäkringskassan
aktivitetsersättning från försäkringskassan
rehabersättning från försäkringskassan.
n

Total sjukfrånvaro procent
av sammanlagd arbetstid
2007

2008

5,6

4,1

Totalt

Sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd
arbetstid för resp kön uttryckt i %
Män
Kvinnor

2007

2008

3,3
6,3

3,2
4,9

n

n

Sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd

n

arbetstid för resp åldersgrupp uttryckt i %

n

Även sjukfrånvaro under del av arbetsdag ska inräknas
motsvarande sjukfrånvarons omfattning. Karensdag
räknas också som sjukfrånvaro.
Ordinarie arbetstid avser arbetstid enligt kollektiv
avtal eller annat avtal mellan arbetsgivaren och den
anställda. I ordinarie arbetstid räknas inte övertid,
mertid, ledig tid under lördagar och helgdagar eller
ledig tid som inte infaller under den anställdas ordi
narie arbetstid. Dock betraktas semesterledighet eller
kompensationsledighet som ordinarie arbetstid.
Antalet anmälda arbetsskador var 16 stycken, en
ökning med 4 jämfört med 2007.

29 år och yngre
30 år–49 år
50 år och äldre

2007

2008

2,7
4,9
7,0

2,2
3,9
5,8

2007

2008

72,1

61,7

Sjukfrånvaro mer än 60 dagar,
procent av total sjukfrånvaro
Totalt
I sjukfrånvaron ingår all personal.

Frisk
Antalet personer som inte haft någon sjukdag under
2008 uppgår till 937 (2007 var det 813).

Personal
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Sammanställd redovisning

Koncernen Sunne kommun

Resultat för koncernen

Sunnes koncern är inte en äkta koncern i aktie
bolagslagens mening. Det beror på att skatte- och
värderingsregler inte gäller för kommunkoncerner.
Sunne kommun bedriver merparten av verksam
heten i förvaltningsform. Den sammanställda redo
visningen inkluderar den verksamhet som bedrivs i
bolagsform. Syftet är att ge en samlad bild av kom
munens ekonomiska ställning, åtaganden och resul
tat, oavsett verksamhetsform.

Årets resultat är 0,6 (10,5) mkr. Resultaten för de
bolag som ingår i koncernen är följande:

Företagen

(mkr)
Sunne kommun
Sunne Turism AB
Rottneros Park Trädgård AB
Sunne Bostads AB
Svenska Flexografiinstitutet AB
Nolere Fastighets AB
Eliminering av interna transaktioner
Resultat

+4,9
0,0
– 1,6
– 2,5
0,0
0,0
– 0,2
0,6

De företag som ingår i den sammanställda redovis
ningen är, förutom kommunen, de helägda bola
gen Sunne Turism AB, Rottneros Park Trädgård AB,
Sunne Bostads AB och de delägda bolagen Svenska
Flexografiinstitutet AB (ägd andel 60 procent)
och Nolere Fastighets AB (ägd andel 49 procent).
Sammanställningen bygger på företagens årsredovis
ningar. Kommunens ägarandel i Sunne Bostads AB
förändrades vid årsskiftet 2004–2005 genom att kom
munen förvärvade Riksbyggens andel om 40 procent.

Sunne kommun

Sunne
Turism AB
Ägarandel
100 %

Rottneros Park
Trädgård AB
Ägarandel
100 %

Sammanställd redovisning

Sunne
Bostads AB
Ägarandel
100 %

Svenska
Flexografiinstitutet AB
Ägarandel 60 %

Nolere
Fastighets AB
Ägarandel
49 %
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Årsresultat

Soliditet

(mkr)

(procent)

20

50
40

15

30

10

20

5
0

10
2004

2005

2006

2007

2008

0

2004

2005

2006

2007

2008

Genom en speciell metod bearbetas respektive bolags
redovisning innan den sammanställs i en gemensam
koncernredovisning (se Redovisningsprinciper). Det
är därför inte möjligt att utan elimineringar med mera
summera bolagens resultat med kommunens och få
fram koncernresultatet.

sökande vid årets slut. En överenskommelse träffa
des med Hyresgästföreningen om att höja hyrorna
från den 1 januari 2009 med 3 procent.
Förvaltningen av bolaget sköts av egen personal, för
utom när det gäller snöröjning och gräsklippning samt
fastighets- och störningsjour under kvällar och helger.

Finansiell ställning

Sunne Turism AB

Soliditeten för koncernen under 2008 minskade från
2007 och uppgick till 37 procent.
De långfristiga skulderna minskade och var vid
årets slut 342 mkr. De största låneskulderna finns hos
Sunne Bostads AB och kommunen. Rörelsekapitalet,
det vill säga omsättningstillgångarna minskat med
de kortfristiga skulderna, är negativt och uppgick
2008 till –61 mkr.

Det redovisade resultatet efter skatt och boksluts
dispositioner uppgår till –17 tkr. Rörelsens intäk
ter minskade under året med drygt 4 procent till
12,5 mkr och kostnaderna med 1,2 procent till
12,6 mkr. Bolaget har långfristiga skulder om
3,8 mkr. Det egna kapitalet uppgår till 1 mkr.
Bolaget bedriver turistbyrå, förvaltar och driver
Kolsnäsparken, dess camping och tempererade bad
samt arrangerar den populära Fryksdalsdansen.
Den nya webbportalen www.varmland.org, som
skulle varit klar under hösten 2008, är försenad och
beräknas inte bli klar förrän hösten 2009. Sunne
Turism AB:s webbplats utgör en del av den nya
webbsatsningen från Region Värmland. Förseningen
innebär att turistsidan inte får någon uppdatering
före sommaren som det var tänkt.
Samverkansgruppen Skutt diskuterade under året
ett upplägg för att skapa större möten i Sunne med
projektet Destination Sunne. Landsbygdsriksdagen
äger rum i Sunne i maj 2010. Det blir en ypperlig
första utmaning för organisationen.
2001 blev Sunne Turism AB medlem i SweCamp,
som är ett nätverk bestående av 25 helårsöppna
kvalitetscampinganläggningar i Sverige. Sunne
SweCamp Kolsnäs är nu det officiella namnet på
campingen i Sunne. Antalet gästnätter minskade
från 52000 år 2007 till 49000 stycken 2008.

Sunne Bostads AB
Årets resultat efter skatt uppgår till –2,5 mkr.
Rörelsens intäkter ökade under 2008 med 1,7 pro
cent till 38 mkr, medan kostnaderna är oförändrade.
Räntenettot försämrades med 13 procent och ökade
från 8,3 till 9,4 mkr. Orsakerna till det negativa
resultatet är främst ökade räntekostnader, högre eloch uppvärmningskostnader samt mindre intäkter
än beräknat. Beslut togs under året om att avveckla
fastigheter i ytterområdena, bland annat för att för
stärka ekonomin och få en effektivare verksam
het. De långfristiga skulderna var vid årets utgång
229 mkr. Under året minskade de med 2 mkr. Det
egna kapitalet uppgick den 31 december 2008 till
5 mkr, varav 2 mkr som fritt eget kapital.
Efterfrågan på bostäder var fortsatt stor under
året, särskilt i de centrala delarna av Sunne. Efter
det att bostadskön uppdaterats fanns cirka 450 aktivt

Sammanställd redovisning
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Kolsnäsparken får allt färre besökare. Bolaget
anordnade fem egna danser under sommaren. (1999
anordnades 15 egna danser). En frivillig nykterhets
kontroll för ungdomar mellan 15 och17 år utfördes i
samband med de egna danserna.

Rottneros Park Trädgård AB
Rottneros Park Trädgård startade 2007 och kunde
med hjälp av EU-projket bedriva verksamhet och
uppvisa ett nollresultat. Under 2008 hade dock inte
bolaget något EU-projekt. Rejält minskade sponsor
intäkter gjorde dessutom att farhågorna var stora
inför 2008. När sedan intäkterna för entrébesöken
minskade med 550 tkr klarade inte bolaget vända
den negativa trenden och resultatet visade – 1,6 mkr.
Några nyheter under 2008:
Digital guidning. Besökarna kunde hyra en iPod
och på egen hand göra en guidad tur i parken.
Filmvisning i Gröna huset. Tre korta filmer med
Göran Bengtsson som ciceron spelades in och
visades i Gröna huset bakom Blomstergården.
Rottneros Park Trädgård övertog under sommaren
serveringen i Berättarladan i samband med
Västanå Teaters spelningar.
En konsert genomfördes i parken under sommaren.
Det var Rhapsody in Rock som åter gästade parken.
n

n

n

n

Strax före jul fick Rottneros Park Trädgård AB
besked från EU att deras ansökan hade godkänts.
Det innebär att bolaget får möjlighet att arbeta med
förändringar som gör parken mer attraktiv, så att fler
besökare hittar dit.
EU-projektet innebär att bolaget får sex miljoner
att disponera under åren 2009-2011.

Svenska Flexografiinstitutet
AB (SFI)
Det redovisade resultatet för bolaget är 24 tkr.
Rörelsens intäkter var 105 tkr och kostnaderna 81 tkr.
Bolaget har inga långfristiga skulder och det egna
kapitalet uppgår till 145 tkr.
Bolaget bildades hösten 2000 och ägs till 60 pro
cent av kommunen och till 40 procent av SweFlex,
Svensk Flexografiförening.
Bolagets verksamhetsidé är att vara centrum för
flexografisk forskning av hög industriell relevans.

Sammanställd redovisning

Inkomna forskningsuppdrag ska som väl definie
rade uppdrag läggas där bäst kompetens för uppdraget
finns. 2008 har som de senaste åren präglats av arbete
med nätverksuppbyggnad för att säkerställa framtida
uppdrag. Flera projekt och uppdrag genomfördes.
Statligt omställningsstöd, som tilldelades företa
get genom The Packaging Arena, TPA, finansierade
delvis tjänster inom institutet för marknadsföring och
nätverksbyggande samt förpackningsutveckling.
Mål 2 EU-projekt ”The Packaging Print Park”
pågick även under 2008. Projektet ska verka för
en utbyggnad av det forsknings- och utvecklings
centrum som växer fram på Broby Grafiska.
Under året togs en rad prototyper fram i mark
nadsföringsmaterial för SFI:s räkning. De är nu
klara att användas.

Nolere Fastighets AB
Nolere Fastighets AB redovisade resultat är -29 tkr.
Bolagets intäkter uppgår under perioden till
228 tkr och kostnaderna till 257 tkr. Bolaget har
långfristiga skulder på 280 tkr och det egna kapitalet
uppgår till 4,0 mkr.
Nolere bildades 2001 och har till uppgift att för
valta fastigheter. Bolaget ägs till 51 procent av Yngve
Nilsson och till 49 procent av Sunne Kommun.
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Finansiell analys
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Den finansiella analysen ska utgöra ett underlag
för att man ska kunna bedöma kommunens styr
kor och svagheter. Den ska också bidra till att ge
svar på frågan om den analyserade kommunen
har en så god ekonomisk hushållning som före
skrivs i kommunallagen. Som verktyg använder
Sunne en modell som bygger på fyra aspekter
som är viktiga ur ett finansiellt perspektiv.
Resultat. Vilken balans har kommunen haft
mellan sina kostnader och intäkter under året
och över tiden?
Kapacitet. Vilken kapacitet har kommunen att
möta finansiella svårigheter på lång sikt?
Risk. Finns det några risker som kan påverka
kommunens resultat och kapacitet?
Kontroll. Vilken kontroll har kommunen över
den ekonomiska utvecklingen?

Resultat – kapacitet

Resultatet visar om de resurser som förbrukas
täcks med ersättningar. Om kostnaderna översti
ger intäkterna uppstår obalans. Genom att ta med
flera år kan man också mäta rörelseriktningen.
Rör sig kommunen mot obalans eller ökad oba
lans är det en signal om att den finansiella mot
ståndskraften (kapaciteten) urholkas. Man mäter
alltså ur ett finansiellt perspektiv den motstånds
kraft kommunen har på lång sikt.

Risk – kontroll

En god ekonomisk hushållning betyder att kom
munen inte ska behöva vidta drastiska åtgärder
för att möta finansiella problem. Man ska helt
enkelt inte utsätta sig för finansiella risker.
Kontrollfrågor handlar om hur man försöker
upprätthålla en god ekonomisk hushållning via
en fungerande ekonomistyrning. Konkreta mått
inom området är exempelvis hur god budget
följsamheten är och hur bra man är på att göra
prognoser.

Resultat – kapacitet
Ett viktigt nyckeltal är nettokostnadsandel. Det visar
hur stor del verksamhetens nettokostnader, inklu
sive finansnetto, tar i anspråk av kommunens skatte
intäkter och generella statsbidrag.
För att man ska kunna analysera varför en kost
nad ökar, delas nyckeltalet upp i några viktiga del
områden: verksamhetens kostnader och intäkter,
pensionskostnader, avskrivningar och finansnetto.
De sätts också i relation till skatteintäkterna. Det går
nu att utläsa om det är verksamheten eller den finan
siella delen som förändras över tiden.
Nettokostnadsandelsutveckling
(procent)
Verksamheten/skatteint
+ statsbidrag
Pensionerna/skatteint
+ statsbidrag
Avskrivningarna/
skatteint+ statsbidrag
Finansnettot/skatteint
+ statsbidrag
Summa löpande
kostnader

2004 2005 2006 2007 2008

86,4

83,8

83,4

84,4

86,6

6,3

6,7

7,2

6,1

6,4

5,6

5,8

5,7

5,7

5,7

0,6

0,7

0,7

0,6

0,5

98,9

97,0

97,0

96,8

99,2
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Nettokostnadsutveckling
(procent)
100
99
98
97
96
95

2004

2005

2006

2007

2008

En viktig förutsättning för god ekonomisk hus
hållning är att det finns balans mellan intäkter och
kostnader. Förhållandet kan belysas genom att man
analyserar hur stor andel olika typer av löpande
kostnader tar i anspråk av skatteintäkter och gene
rella statsbidrag. Nyckeltalet speglar om kommu
nen för ett enskilt år kan finansiera löpande kostna
der med löpande intäkter och hur denna balans har
utvecklats över tiden. Om nyckeltalet överstiger 100
procent är kostnaderna större än intäkterna och oba
lans råder. Kommunen minskar det egna kapitalet
och uppfyller inte lagens balanskrav – i alla fall inte
innan hänsyn tagits till eventuella ”särskilda skäl”.
En försämrad nettokostnadsandel över tiden är en
varningssignal om att kommunen rör sig mot oba
lans eller ökad obalans.
Tabellen ovan visar att den positiva utvecklingen
under den redovisade perioden brutits och vänts i
en negativ riktning. År 2008 utgjorde verksamheten
exklusive avskrivningar och pensionskostnader 86,6
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Det är drygt två procentenheter högre än föregående
år och det betyder att en större andel av pengarna
gick direkt till verksamheterna.
Av pensionernas andel år 2008 är 1,5 procent
enheter kostnaden för att lösa in en del av ansvars
förbindelsen (cirka 9 mkr) och kan betraktas som en
typ av extraordinär kostnad.
Jämfört med hur det såg ut i början av 2000-talet
har pensionernas andel ökat. Det beror framförallt på
den extra kostnad som togs 2003–2008 för att minska
den framtida ansvarsförbindelsen. Resultatmässigt
betyder det att kommunen har anpassat sig till full
fondsmodellen, genom att ta en extra försäkrings
kostnad för att lösa delar av ansvarsförbindelsen.
Det är alltså en extra kostnad i dag för att sänka
kostnaden för framtida generationer. Tillsammans
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tog de löpande kostnaderna i anspråk 99,2 procent
av kommunens skatteintäkter och generella stats
bidrag. Intäkterna var alltså knappt 1 procentenhet
större än kostnaderna, vilket gav ett positivt resul
tat på 5 mkr.
Under 2008, och även totalt under femårsperi
oden, hade kommunen en bra balans mellan kost
nader och intäkter, men utvecklingen går åt ”fel”
håll. Balanskravet är väl uppfyllt men värdet 2008
uppfyller inte tumregeln för god ekonomisk hus
hållning. Jämfört med 2007 ökade verksamhetens
nettokostnad med 38 mkr. Skatteintäkter och gene
rella statsbidrag ökade med 23 mkr.
Förändring av kostnader och intäkter
(procent)

2004 2005 2006 2007 2008

Verksamhetens intäkter 15,0
Verksamhetens
kostnader inkl avskrivn
6,2
Skatteintäkter
1,2
Generella statsbidrag
14,9
Finansnetto
10,9

–1,6
1,8
6,2
1,8
2,5

11,7

9,7

–6,5

7,1
5,7
6,7
3,6
2,8
6,2
3,7 –13,0

3,0
3,8
4,3
–4,3

Verksamhetens intäkter, som till största delen består
av bland annat avgifter för barn- och äldreomsorg
samt vatten och avlopp, minskade med drygt sex
procent. En förklaring till minskningen är att gym
nasieskolan BrobyGrafiska år 2007 bedrev flera
EU-projekt som tillsammans inbringade 11 mkr
mer än 2008. En annan orsak är att arbetsmarknads
insatserna för plus-jobbare minskade i omfattning.
Verksamhetens kostnader, inklusive pensioner och
avskrivningar, ökade med tre procent jämfört med
2007. Personalkostnaderna, som är en betydande del
post, har en avgörande betydelse. Lönekostnaderna
ökade med knappt tre procent mellan 2007 och
2008. Det är en halvering av ökningen under före
gående år.
Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade
inte i samma takt som nettokostnaderna. Det är
alltså huvudorsaken till att balansen mellan kostna
der och intäkter utvecklats negativt.
Finansnettot förbättrades trots ett stigande rän
teläge. Förklaringen till det är att ränteintäkterna
ökade tack vare förstärkt likviditet, samtidigt som
låneskulden minskade och en större del av skulden
löper till fast ränta.
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Förändring kostnader, intäkter

sierad. En självfinansieringsgrad på 100 procent och
däröver innebär att kommunen kan skattefinansiera
samtliga investeringar under året.

(procent)
8
6

Investeringsutveckling

Skatteintäkter

(mkr)

4
2
0

80

Nettokostnader

Investeringar

60
2004

2005

2006

2007

2008

Skattemedel

40
20

Investeringsvolym
(procent)
Investeringsvolym/
skatteintäkter och
generella statsbidrag
Avskrivningar/
nettoinvesteringar

2004 2005 2006 2007 2008

8,1

12,3

68,8

47,7

6,1

5,0

8,3

93,3 116,5

68,1

2004

2005

2006

2007

2008

Årets resultat
2004 2005 2006 2007 2008

Investeringsvolymen under 2008 uppgick till 51 mkr
och är den näst högsta under femårsperioden. I ett
långsiktigt perspektiv kan 2006 års investerings
volym betraktas som normalstor.
Av tabellen kan man se att kommunen under perio
den, med undantag för år 2007, hade en investerings
nivå som översteg avskrivningssumman. Är investe
ringsnivån högre än avskrivningssumman tyder det
på att reinvesteringsnivån upprätthålls så att de mate
riella anläggningstillgångarna bevaras i gott skick.
Risken för kapitalförstöring är därmed liten.
Under perioden klarade kommunen reinveste
ringsbehovet på ett bra sätt.
Självfinansieringsgrad av investeringarna
2004 2005 2006 2007 2008
Medel från
verksamheten (mkr)
Årets nettoinvesteringar (mkr)
Självfinansieringsgrad (procent)

0

Årets resultat (mkr)
Synnerliga skäl (mkr)
Balanskravsresultat
(mkr)
Resultat/skatteint m m
(procent)

5,9
–0,1

16,0
–0,3

17,4
–0,3

12,2
–0,2

4,9
–0,8

5,8

15,7

17,1

12,0

4,1

+1,1

+3,0

+3,0

+2,0

+0,8

Årets resultatutveckling visar hur det egna kapi
talet har bevarats eller tagits i anspråk. Under en
längre period visar resultatutvecklingen om trenden
är kapitaluppbyggande eller kapitalförbrukande.
Under perioden 2004–2008 förstärktes kapitalet
med cirka 56 mkr.
Kommunen redovisar ett resultat på 4,9 mkr. Det
lagreglerade balanskravet uppfylldes alltså. 2008
års resultatnivå är den lägsta under den redovisade
perioden.
Årets resultat
(mkr)

39,5

51,0

52,6

47,4

Procent

56,8

20
42,1

66,6

35,0

29,4

51,5

94

77

150

161

110

2006–2008 klarade kommunen att finansiera investe
ringarna med egna medel, som det långsiktiga målet
säger. Självfinansieringsgraden mäter hur stor andel
av investeringarna som finansieras med de skattein
täkter som återstår när den löpande driften är finan

Årets resultat
Balanskr.

"

15

Procent

10
5
0

4
3
2
1
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2007

2008

0
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2008 budgeterades ett resultat på cirka 4 mkr. Årets
redovisade resultat är alltså 2 mkr sämre än det bud
geterade.
Soliditet

En tumregel som kommunen arbetar efter är att hålla
en oförändrad soliditet, det vill säga att behålla den
finansiella balansen och den långsiktiga betalnings
förmågan. Generellt gäller att ju högre soliditet en
kommun har, desto bättre resultat krävs för att hålla
en oförändrad soliditet.
(procent)

2004 2005 2006 2007 2008

Soliditet
Tillgångsförändring
Förändring av eget
kapital
Soliditet inkl
pensionsskuld
äldre än 1998

53
3,9

51
10,6

53
2,4

53
3,1

53
3,5

2,5

6,6

6,7

4,5

1,7

(ansvarsförbindelse)

5,2

8,8

7,6

3,1

5,1

Under den redovisade perioden hölls kommunens
soliditet oförändrad.
För att få ett relevant mått på ”verklig” soliditet
bör man också inkludera de pensionsåtaganden som
redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balans
räkningen. Detta åtagande uppgår vid årsskiftet till
266 mkr. Minskas det beloppet från det egna kapita
let sjunker soliditeten från 53 till 5 procent per den
sista december 2008. Att värdet ökar från 3,1 till 5,1
beror på att kommunen fortsatt med att lösa in delar
av ansvarsförbindelsen. Att värdet minskade mellan
2006 och 2007 beror helt på så kallade försäkrings
tekniska förändringar.

Total skuldsättningsgrad
varav avsättningar
varav långfristiga
varav kortfristiga

2004 2005 2006 2007 2008
47
1
23
23

49
2
25
22

47
3
23
21

47
3
21
23

47
3
19
25

Under perioden ökade inte kommunens skuldsätt
ningsgrad. År 2004 var de långfristiga skulderna
105 mkr och 2008 var summan 109 mkr. Jämfört
med 2007 minskade den långfristiga skulden med
2 mkr.
De långfristiga skulderna togs för att finansiera
delar av investeringsvolymen. I avsättningar ingår
2008, visstids- och garantipensioner, inklusive sär
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Risk – kontroll
Likviditet
2004 2005 2006 2007 2008
Kassalikviditet exkl
semesterlöneskuld
(procent)
Rörelsekapital exkl
semesterlöneskuld
(mkr)

39

54

74

86

76

–48

–39

–19

–13

–25

Kommunens kassalikviditet – alltså likvida medel
och kortfristiga fordringar i förhållande till kort
fristiga skulder – är svag. Den positiva trenden,
där nyckeltalet förbättrats från 2003, bröts år 2008.
I analyssammanhang brukar det anses att kassalikvi
diteten ska uppgå till minst 100 procent. Är nyck
eltalet lägre innebär det att organisationen har min
dre pengar än vad som på kort sikt ska betalas ut.
Semesterlöneskulden har exkluderats i likviditets
måtten eftersom den inte kommer att omsättas under
det kommande året.
En bidragande orsak till de låga värdena är att den
höga investeringsnivån till viss del finansierats med
korta krediter i stället för med långa lån. Utöver de
likvida medlen förfogar kommunen över en check
kredit på 50 mkr.
Likvida medel
(mkr)

Skuldsättningsgrad
(procent)

skild löneskatt, återställning av deponi vid Holmby,
beräknad volym av beslutat omställningsprogram
samt beräknad återstående kostnad för att upprätt
hålla kapitaltäckningsgarantin för Rottneros Park
Trädgård AB år 2008.

40
30
20
10
0

2004

2005

2006

2007

2008
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Finansiella nettotillgångar
(mkr)

2004

2005

2006

2007

2008

Omsättn.tillgångar
+ finansiella
Anläggn.tillgångar
41,7
54,3
65,3
86,8
89,9
Kort- och
långfristiga skulder 214,9 245,0 232,9 238,5 252,3
Netto
–173,2 –190,7 –167,6 –151,7 –162,4

Eftersom värdet är negativt är betalningsberedskapen
i detta perspektiv svag. Fram till år 2005 försämrades
värdet, vilket innebar ökad riskexponering. Värdet
för 2006 bröt den negativa trenden och under år 2007
fortsatte förbättringen. 2008 försvagades värdet åter,
men är ändå det näst bästa under perioden.
Den totala skuldnivån ökade år 2008 jämfört med
år 2007. I ett perspektiv på fem år har skulden också
ökat.
Räntor och valutor
2004 2005 2006 2007 2008
Ränterisk 1 procent på
skuldbeloppet, mkr
Skuldandel med rörlig
ränta, procent
Utlandslån, mkr

Av kommunens totala borgensåtagande är 152 mkr
eller 85 procent beviljade det kommunala bostads
bolaget Sunne Bostads AB. Risken i det åtagandet bör
bedömas i ljuset av att bolaget de tre senaste åren visat
negativ resultatutveckling och att den finansiella ställ
ningen därmed är ganska svag.
Övriga 26 mkr är beviljade bostadsrättsföreningen
Sunnehus (17 mkr), egnahem och småhus (1 mkr),
ideella föreningar och organisationer (3 mkr) samt
Sunne Turism AB och Rottneros Park Trädgård AB
(5 mkr).
Kommunen ingick 1995 en solidarisk borgen
för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga för
pliktelser. Detta borgensåtagande är i ett underavtal
begränsat till den låneskuld som kommunkoncernen
har i Kommuninvest. Vid årsskiftet 2008 var detta
lånebelopp 162 mkr.
Sammantaget kan riskexponeringen bedömas
vara låg.
Pensionsskulden

1,0

1,3

0,5

0,4

0,5

42
0

49
0

32
0

36
0

44
0

Ränterisker som har med den långa upplåningen att
göra hanterar kommunen genom att låta den totala
lånestockens räntebindningstid variera.
Vid slutet av 2008 var den totala låneskulden
109 mkr. Per invånare blir det 8 110 kr, vilket är
cirka 4 800 kr lägre än genomsnittet för riket 2007.
Av den totala skulden löper 44 procent med rör
lig ränta. Ränterisken vid en procents förändring är
cirka 0,5 mkr på årsbasis. Kommunen har valt att
inte exponera sig i främmande valutor.
Sunne kommun är medlem i Kommuninvest.
Borgensåtaganden och koncernens resultat
(mkr)

2004 2005 2006 2007 2008

Borgensåtaganden
Koncernens resultat
Kommunens resultat

145,1 168,8 175,7 179,9 177,9
6,5 15,1 13,8 10,5
0,6
5,9 16,0 17,4 12,2
4,9

Kommunens borgensåtagande uppgår till cirka
178 mkr, en minskning med en procent mot 2007.
Under perioden ökade engagemangen med 33 mkr.
Per invånare är borgensåtagandena 13 200 kronor,
vilket är cirka 5 500 kr lägre än vad genomsnittet i
riket var 2007.

(mkr)
Pensioner som
kortfristig skuld
Avsättningar för
pensioner
Pensionsförpliktelser
äldre än 1998
Total pensionsskuld

2004 2005 2006 2007 2008

14,5

15,9

16,6

14,3

15,3

3,3

6,5

13,7

12,1

9,7

220,3 215,4 237,9 273,4 266,0
238,1 237,8 268,2 299,8 291,0

Sedan 1998 redovisar kommunen pensionsskuld
enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär att
större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utan
för balansräkningen. Denna del ”inom linjen” är vik
tig att ta med ur ett riskperspektiv, eftersom skulden
ska finansieras de kommande 50 åren. Stora pen
sionsavgångar väntar den närmaste framtiden med
ökade utbetalningar som följd. Kommunens totala
pensionsskuld uppgår till 291 mkr, varav 266 mkr
eller 91 procent redovisas utanför balansräkningen.
Kommunen placerade inte medel för framtida
pensionsutbetalningar, utan återlånade dessa medel
i verksamheten. Under 2003 började kommunen
betala av pengar via en försäkringslösning, som ska
minska framtida utbetalningar för de pensioner som
i dag redovisas som en ansvarsförbindelse. Det är
ett alternativ till att placera medel, på till exempel
aktiemarknaden, för att möta framtida pensionsut
betalningar. Totalt har cirka 32 mkr satsats på par
tiell inlösen under perioden (exklusive löneskatt).
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Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
(mkr)
Budgetavvikelse:
årets resultat
Prognosavvikelser juli:
årets resultat

2004 2005 2006 2007 2008

2,7

9,2

15,4

5,9

8,9

4,4

11,1 –-2,4
6,4

–0,5

Under perioden hade verksamheten ett bättre utfall
än budgeterat, totalt cirka 36 mkr eller i genomsnitt
cirka 7 mkr per år. En viktig förutsättning för att
uppnå god ekonomisk hushållning är att det finns
budgetföljsamhet i kommunen. I början av perioden
uppvägdes underskott i driftredovisningen av stora
positiva avvikelser mellan skatteprognoser och slut
ligt skatteutfall. Under 2008 var budgetföljsamheten
något sämre än under tidigare år i flertalet nämnder.
Totalt är avvikelsen endast en procent av tilldelade
anslag.
Av tabellen kan man också utläsa att det verk
liga resultatet 2008 är 0,5 mkr sämre än vad delårs
prognosen angav i juli 2008. Tidigare under perio
den har det verkliga resultatet blivit bättre än vad
som antogs i delårsprognosen.
Ur ett kontrollperspektiv är det positivt med små
avvikelser. Kan prognossäkerheten förbättras ytter
ligare stärks kommunens kontroll över den finan
siella situationen.
Känslighetsanalys
Händelse/förändring

Kostnad/
intäkt (mkr)

Ränteförändring med 1 procent
Löneförändring med 1 procent
Generell avgiftsförändring med 1 procent
Förändring av försörjningsstöd med 10
procent
Generella statsbidrag med 1 procent
Förändrad utdebitering med 1 procent
10 heltidstjänster
5 procent av borgensåtagandet infrias

0,5
4,9
0,6
0,6
1,8
20,2
3,5
8,9

Om den kommunala skattesatsen höjs med en
krona skulle det ge kommunen ytterligare cirka
20 mkr i ökade intäkter. År 2008 hade Sunne kom
mun en total skattesats som låg över riksgenomsnit
tet med 86 öre, men under länsgenomsnittet med 15
öre. Det uttalade målet inför kommande budgetår är
en oförändrad skattesats. I posten total kommunal
skattesats ingår även skatt till landstinget.
2004 2005 2006 2007 2008
Primärkommunal
skattesats i Sunne
Total kommunal
skattesats i Sunne
Total kommunal
skattesats,
riksgenomsnitt
Total kommunal
skattesats,
länsgenomsnitt

Finansiell analys

32,30 32,30 32,30 32,30 32,30

31,51 31,60 31,60 31,55 31,44

32,50 32,49 32,47 32,46 32,45

Finansiella mål, måluppfyllelse och
god ekonomisk hushållning

Kommunallagen säger att kommunernas budget ska
upprättas så, att intäkterna överstiger kostnaderna
(balanskravet). Dessutom står det i lagen att ett
eventuellt negativt resultat ska kompenseras under
de kommande tre åren med ett motsvarande positivt
resultat. Balanskravet infördes från och med 2000.
(mkr)
Redovisat resultat

2004 2005 2006 2007 2008
+5,9 +16,0 +17,4 +12,2

+4,9

2008 års resultat innebär att balanskravet uppfylls.
Kravet har uppfyllts under hela perioden.
Nedan visas en sammanställning av balanskravs
resultaten för perioden, där även intäkter i form av
realisationsvinster vid försäljning av fastigheter har
räknats bort, helt enligt författningskommentarerna.
(mkr)

Oförutsedda händelser eller beslut har betydelse för
kommunens ekonomi. Av sammanställningen ovan
ser man till exempel att varje procents löneökning
innebär en kostnad för kommunen på 4,9 mkr.
Beloppet 4,9 mkr räcker till att betala fjorton kom
munala tjänster.
Analysen ovan visar hur viktigt det är att det finns
marginal när budgeten utarbetas.

21,80 21,80 21,80 21,80 21,80

Årets resultat
Synnerliga skäl
Balanskravsresultat

2004 2005 2006 2007 2008
+5,9 +16,0 +17,4 +12,2
–0,1 –0,3 –0,3 –0,2
+5,8 +15,7 +17,1 +12,0

+4,9
–0,8
+4,1

Enligt kommunallagen ska kommunen ha god eko
nomisk hushållning i sin verksamhet. Det finns
ingen mall som anger hur begreppet ska tolkas. Det
politiska systemet och revisionen i den enskilda
kommunen avgör.
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Kommunens långsiktiga finansiella mål är att
årets resultat ska vara cirka två procent av skattein
täkter och generella statsbidrag, att investeringarna
under en flerårsperiod ska finansieras med ”egna
medel” samt att skattesatsen ska vara oförändrad
med 21,80 kr per skattekrona.

tiv ligger nu också något bättre än det långsiktiga
målet. Det betyder att investeringsvolymen varit i
den omfattningen att kommunen kan sägas uppfylla
samtliga finansiella mål knutna till begreppet god
ekonomisk hushållning.
Effektivitetsbedömning

Finansiella mål
Kortsiktigt resultatmål

I budgetprocessen för 2008 beslutade fullmäktige
om följande kortfristiga mål för resultatet: +1,2 pro
cent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Måluppfyllelse: +0,8 procent (0,4 sämre än budget,
målet är inte uppfyllt).
Kortsiktigt investeringsmål

Fullmäktige beslöt om följande kortfristiga mål för
investeringar: 52 procent av investeringarna ska
finansieras med egna medel.
Måluppfyllelse: 110 procent (58 bättre än budget).

Man kan också få en indikation på om kommunen
har högre eller lägre kostnader i verksamheterna än
de som motiveras av den egna strukturen enligt det
statliga utjämningssystemet.
I figuren nedan jämförs indextalen för kommu
nens kostnad med kommunens standardkostnad.
Beräkningen visar hur mycket den redovisade kost
naden avviker i procent från standardkostnaden. En
positiv avvikelse betyder här att kommunen har en
kostnadsnivå som är högre än vad strukturen moti
verar. En negativ avvikelse visar det omvända.
Uppgifterna är hämtade från statistik upprättad av
SCB och Sveriges Kommuner och Landsting på
grundval av kommunens egna räkenskaper.
Verksamheter

Långsiktigt resultatmål

Mål: Två procent av skatter och generella statsbidrag.
Resultatmål (procent)
2004

2005

2006

2007

2008

+1,1

+3,0

+3,0

+2,0

+0,8

2003 2004 2005 2006 2007

(procent)
Barnomsorg
Grundskola
Gymnasieskola
Äldreomsorg
Individ- och
familjeomsorg

8,7
–5,4
16,6
–6,3

11,6
–3,4
19,4
–3,6

10,7
–3,1
22,7
–5,5

8,4
–0,1
12,4
–3,6

10,2
1,9
8,4
–3,1

–28,2 –35,0 –29,2 –20,8 –20,6

Långsiktigt investeringsmål

Mål: 100 procent ska finansieras med egna medel.
Investeringsmål (procent)
2004

2005

2006

2007

2008

Totalt

94

77

150

161

110

110

Övriga finansiella mål

Skattesatsen var under perioden oförändrad, 21,80 kr
per skattekrona.
De senaste åren har resultatutvecklingen varit
starkare än eller lika med det långsiktiga målet. Det
är också rimligt i tider med högkonjunktur. 2008 års
resultat har belastats med cirka 13 mkr i avsikt att
underlätta omställningen inför kommande års mer
bekymmersamma ekonomiska utveckling. 13 mkr
motsvarar cirka två procent av skatter och generella
bidrag. Investeringsnivån sedd i ett femårsperspek

Av tabellen kan man alltså utläsa att 2007 bedrevs
verksamheterna äldreomsorg samt individ- och
familjeomsorg till en lägre kostnad än motsva
rande standardkostnad. Barnomsorg, gymnasie
skola och grundskola hade en högre kostnadsnivå.
Avvikelserna kan bero på att kommunen bedriver
verksamheten på en annan ambitions- eller effekti
vitetsnivå än riksgenomsnittet.
I förhållande till 2006 har verksamheterna barn
omsorg, grundskola, äldreomsorg och individ- och
familjeomsorg en stigande kostnadsnivå medan gym
nasieskolan utvecklats i motsatt riktning.
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Avslutande iakttagelser

Risk – kontroll

Sunne kommuns årsredovisning speglar en fort
satt stabil ekonomisk situation år 2008. Den begyn
nande lågkonjunkturen syns emellertid genom att
vissa nyckeltal börjat utvecklas i negativ riktning.
Grundresultatet år 2008 har i alla fall varit så bra
att det bör underlätta omställningsarbetet inför kom
mande års starka prognostiserade nedgång i kom
munekonomin. Kommunen går in i nedgången med
utsikt från den goda ekonomiska hushållningens
plattform.

Ett varningstecken är att nämnderna haft större pro
blem än föregående år att hålla budgeten. Men mar
ginalerna är små och totalt sett har nämnderna kost
naderna under kontroll och budgetföljsamheten är
bra. Det bidrar till god ekonomisk hushållning. Den
kortfristiga betalningsberedskapen, likviditeten, är
svag. Här visar analysmodellen att ytterligare för
bättring borde ske, till exempel genom en fortsatt
minskning av investeringsnivån.
Att borgensåtagandena minskar är bra ur risksyn
punkt. Vad som ändå är oroväckande är de svaga
resultaten i vissa av de kommunala bolagen.
Resultatnivån måste vara av sådan storlek att den
även kan fungera som en buffert, stor nog att han
tera risker och oförutsedda händelser. Det är också
en viktig ingrediens i Sunne kommuns definition av
god ekonomisk hushållning.

Resultat – kapacitet

Kommunen har bra balans mellan kostnader och
intäkter. Utvecklingen under perioden var stabil
och kommunen har kunnat bygga upp en kapacitet
för att möta den kommande nedgången i samhälls
ekonomin. Ur kapacitetssynpunkt är det också vik
tigt att notera att Sunne i resultatet tagit ”extra”
kostnader för bland annat pensioner, genom att via
en försäkringslösning betala 9 mkr för att lösa in en
del av ansvarsförbindelsen. På sätt och vis kan man
därför hävda att pensionernas andel i resultatet mot
svarar mer än värdet som det skulle bli enligt ”full
kostnadsredovisningsmodellen”.
I högkonjunkturens elfte timma kan också konsta
teras att det långsiktiga finansiella målet kopplat till
investeringsvolymen är uppfyllt. Totalt under fem
årsperioden är investeringarna 225 mkr och medel
från den egna verksamheten är 247 mkr – ett ”över
skott” på 22 mkr. Det innebär att kommunen anpas
sat satsningen på nya investeringar till det överskott
som är kvar efter att den löpande verksamheten har
betalats. Det är god ekonomisk hushållning.
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Resultaträkning
(tkr)
Verksamhetens intäkter
därav jämförelsestörande post
Verksamhetens kostnader
därav jämförelsestörande post
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

2006

2007

2008

Budg.avvik.

(not 1)

201 790

221 347

207 010

17 337

(not 1)

– 721 348
– 5 287
– 32 701
– 552 259

– 762 964
– 5 062
– 34 245
– 575 862

– 785 733
– 11 613
– 35 050
– 613 773

– 17 019
– 6 613
– 950
– 632

406 413
166 979
428
– 4 113
17 448

420 965
177 310
1 511
– 4 716
19 208

436 832
184 861
1 595
– 4 663
4 852

– 4 191
0
1 095
1 337
– 2 391

(not 2)

(not 3)
(not 4)
(not 5)
(not 6)

Extraordinära intäkter/kostnader
Årets resultat

– 7 000
(not 7)

17 448

0

12 208

4 852

– 2 391

2006

2007

2008

(not 7)

17 448

12 208

4 852

(not 2)
(not 1)

32 701
7 170

34 245
– 1 654

35 050
162

57 319

44 799

40 064

14
2 588
– 7 341
0
52 580

19
– 15 190
17 360
448
47 436

– 1 070
1 864
15 956
0
56 814

– 34 900
700
– 1 090
273
– 35 017

– 29 728
348
– 100
73
– 29 407

– 50 646
858
– 1 708
0
– 51 496

7

7

1 708

– 4 945
– 4 938

– 11 599
– 11 592

– 2 139
– 431

12 625
14 023
26 648

6 437
26 648
33 085

4 887
33 085
37 972

Kassaflödesanalys
(tkr)
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Avsättningar till pensionsskuld m m
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning(– ) Minskning(+) av förråd
Ökning(– ) Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+) Minskning(– ) av rörelseskulder
Justering av rörelsekapitalets förändring
I Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anl tillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar
Försäljning av finansiella tillgångar
II Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Utlåning
Utlåning/Ökning av långfristiga fordringar
Återbetalning/minskning av långfristiga fordringar
Upplåning
Långfristig upplåning
III Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel (I+II+III)
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Kommunens räkenskaper

(not 8)
(not 9)
(not 10)
(not 11)

(not 12)

(not 13)
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Balansräkning
(tkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

2006

2007

2008

(not 14)
(not 15)
(not 16)

440 631
20 444
9 468
470 543

433 580
22 181
9 488
465 249

447 459
23 990
8 538
479 987

(not 17)
(not 18)
(not 19)

93
28 956
26 648
55 697

74
44 147
33 085
77 306

1 144
42 282
37 972
81 398

526 240

542 555

561 385

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Därav årets resultat

(not 20)

277 854
17 448

290 062
12 208

294 914
4 852

Avsättningar
Pensionsavsättning
Andra avsättningar
Summa avsättningar

(not 21)
(not 22)

13 710
1 930
15 640

12 056
1 930
13 986

9 668
4 480
14 148

(not 23)
(not 24)

123 213
109 533
232 746
526 240

111 614
126 893
238 507
542 555

109 475
142 848
252 323
561 385

(not 25)
(not 26)

175 686
237 942
50 000
66 457

179 766
273 417
50 000
49 448

177 920
266 031
50 000
34 143

2006

2007

2008

53
6,3
47
0,51

53
4,2
47
0,61

53
1,6
47
0,57

2006

2007

2008

96,3

96,3

98,7

90,6
5,7
0,6
3,0

90,5
5,7
0,5
2,0

93,1
5,6
0,5
0,8

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER
STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensåtagande
Pensionsåtaganden, ansvarsförbindelse
Beviljad checkkredit
Operationella leasingavtal

(not 27)

Nyckeltal balansräkning
(procent)
Soliditet
Årets resultat/eget kapital
Skuldsättningsgrad
Balanslikviditet

Nyckeltal resultaträkning
(procent)
Verksamhetens nettokostnader/
skatteintäkter och generella statsbidrag
Verksamhetens nettokostnader (exkl avskrivningar)/
skatteintäkter och generella statsbidrag
Avskrivningar/skatteintäkter och generella statsbidrag
Finansnetto/skatteintäkter och generella statsbidrag
Årets resultat/skatteintäkter och generella bidrag
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2007

2008

Not 12
Långfristiga fordringar, utlåning
Amortering av långfristiga fordringar
Värdepapper strukturerad produkt
EFV 0503
Summa

7

7

7

1 700
1 708

Not 13
Långfristig upplåning
Amorteringar
Summa

–11 599
– 11 599

–2 139
– 2 139

2007

2008

Andelar:
Kommuninvest ek. förening
Värmlandstrafik AB
Övrigt
Summa andelar

460
216
262
938

460
974
262
1 695

Bostadsrätter:
Sunnehus nr 2, 8 st
Brf Broby, daghem
Brf Broby, korttidshem
Summa bostadsrätter

54
10
80
144

54
10
80
144

6 178

6 935

30
280

23
280

Noter till balansräkningen

Summa värdepapper, andelar,
bostadsrätter mm

Not 14

Not 16

Fastigheter:
Anskaffningsvärde
448 968 459 467
Anskaffning under året
10 499
27 996
Ackumulerade avskrivningar
–193 679 –209 772
Årets avskrivningar
–16 093 –15 402
Summa fastigheter
249 695 262 289
Därav kommersiella fastigheter
17 753
17 106
Därav skolfastigheter
161 424 152 463
Därav barnomsorgsfastigheter
12 969
12 429
Därav äldre- o omsorgsfastigheter
37 318
39 401
Därav övriga verksamhetsfastigheter
20 231
40 890

Stöpafors Utvecklings AB
Nolere Fastighets AB
Obligation, Kommuninvest AB
/1700 tkr/
Obligation, Svensk Exportkredit AB
/1700 tkr/
Summa långfristiga fordringar

1 500

1 300

1 500
3 310

0
1 603

Summa finansiella
anläggningstillgångar

9 488

8 538

74
0
0
74

71
2
1 071
1 144

Not 17
Anläggningar:
Anskaffningsvärde
Anskaffning under året
Ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa anläggningar
Därav va-anläggningar
Summa fastigheter och anläggn.

317 793 327 762
9 969
12 758
–132 453 –143 877
–11 424 –11 474
183 885 185 169
87 084
83 970
433 580

447 459

Not 15
Anskaffningsvärde
Anskaffning under året
Ackumulerade avskrivningar
Årets avkskrivningar
Summa inventarier mm

76 761
8 465
–56 318
–6 727
22 181

85 226
9 034
–63 045
–7 225
23 990

Förråd, byggnadskontoret
Förråd, övrigt
Exploateringsfastigheter
Summa förråd

Förråden värderas till det lägsta av anskaffningsvärde
eller det verkliga värdet på balansdagen

Not 18
Kundfordringar
Diverse kortfristiga fordringar
Därav statsbidragsfordringar
Därav fordran va
Förutbetalda kostn o upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

10 704
8 106
3 017
307
25 337
44 147

6 435
6 071
6 003
280
29 776
42 282

33 085
33 085

37 972
37 972

Ingående eget kapital
Årets förändring
Utgående eget kapital

277 854
12 208
290 062

290 062
4 852
294 914

Rörelsekapital
Anläggningskapital
Summa eget kapital
I eget kapital ingår:
Ackumulerat driftresultat VA-verk
Ackumulerat driftresultat Avfall
Öronmärkt för pensionskostnader

– 63 573 – 75 598
353 635 370 512
290 062 294 914

Not 19
Not 16
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier:
Sunne Bostads AB (100 % ägarandel)
Sunne Turism AB (100 % ägarandel)
Svenska Flexografi AB (60 % ägarandel)
Nolere Fastighets AB (49% ägarandel)
West Wemland Invest
Rottneros Park Trädgård AB (100%
ägarandel)
Summa aktier

Kassa, bank och postgiro
Summa likvida medel
3 172
850
60
49
865

3 172
850
60
49
865

100
5 096

100
5 096

Not 20

– 3 889
– 4 632
11 100

– 4 294
– 4 985
11 100
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2007

2008

13 710
–1 444
2 232
413
–323
–530
–2 002
0
12 056
1 668

12 056
–2 253
574
390
–466
–633
0
0
9 668
0

1 930

1 930

1 930
1 900
650
4 480

123 213
–11 599
0
111 614

111 614
–2 139
0
109 475

1 199
1 199
26 419
9 813
8 622
89 461
759
1 228
14 330
36 855
0
126 893

1 139
1 139
33 335
8 543
7 573
99 831
738
2 200
15 278
36 921
0
142 848

Borgen för egna hem
1 451
Borgen till Sunne Bostads AB
153 484
Borgen till Sunne Turism AB o
dotterbolag
3 560
Borgen till Rottneros Park Trädgård AB
1 795
Borgen till Bostadsrättsföreningar
16 738
Borgen tecknad av socialnämnden
31
Borgen till ideella/övriga föreningar/
organisationer
2 707
Summa borgensåtaganden
179 766
Infriade borgensåtaganden under året
7 000
0 st
1

1 260
152 313

Not 21
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Förändring av löneskatt
Ändr. av försäkringstekniska grunder
Kommunalråd, föreg. år manuell hant.
Årets förändring intjänande
Utgående avsättning
Därav garantipens. (exkl. löneskatt)

2007

2008

Not 26
Avser pensionsrätter intjänade
före 1998-01-01 enligt den s k
blandmodellen och enligt pensionsoch försäkringsavtalet PFA-98.
Varav:
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Ränte- o basbeloppsuppräkningar
Ändr. av försäkringstekniska grunder
Försäkring IPR
Övrig post

220 036

214 092

191 487
– 7 180
7 890
31 622
– 3 783
0

220 036
– 7 633
9 665
0
– 5 112
– 2 864

Beräknad särsk. löneskatt på skulden
Summa pensionsåtaganden

53 381
273 417

51 939
266 031

3 846
45 602
49 448

2 435
31 708
34 143

Not 22
Ingående avsättning
Årets avs. återst. av deponi/soptipp
Omställningsprogram
Rottneros Park o Trädgård

Not 23
Lån i bank och kreditinstitut ing.värde
Årets amorteringar inkl. korr.
Nya lån
Summa

Not 24
Kortfristiga skulder
Därav nästa års amortering
Leverantörsskuld
Övriga kortfristiga skulder
Därav personalens källskatt
Upplupna kostn. o förutbet. intäkter
Därav räntekostnader
Därav särskild löneskatt
Därav pensionskostnader
Därav semesterlöneskuld
Därav avräknning Kommunalskatt

Not 25

3 216
1 959
16 541
24
2 607
177 920
0
0

Sunne kommun har i september 1995, KF § 144, ingått en
solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Detta borgensåtagande
är i ett underavtal begränsat till den låneskuld som
kommunkoncernen har i Kommuninvest. Vid årsskiftet år
2008 uppgick detta lånebelopp till 162 mkr.
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Not 27
Operationella leasingavtal tom 2012
Hyresavtal från 2009 och framåt
Summa

32

2007

2008

Noter till resultaträkningen
Justering av interna poster mellan finansförvaltningen och
nämnderna samt interna poster mellan nämnderna enligt
nedanstående uppställning

Internhyror fastighetsförv./resp nämnd
Övriga interna förvaltningsbidrag
Summa externa
verksamhetsintäkter
Summa kostnader enligt
driftredovisningen
Pensionskostnader
Pensionsutbet., individuella valet
Särsk. löneskatt, pens.utbet. mm
Kalkylerad kompl.pension mm
Diff. kalk./verkl. personalomkostn.
Avskr. fordran vatten och avlopp
Sunne Vattenpark
Sjukförsäkringsavgift
Kalkylerad kapitalkostnad
Internhyror resp nämnd/fastighetsförv.
Övriga interna förvaltningskostnader
Delsumma
Avsatt till pensioner (inkl löneskatt)
Därav ränta på pensionslöften
Andra avsättningar
Summa externa
verksamhetskostnader
Därav löner och personalomkostn.

340 306
156

333 676
715

–52 793
–66 166

–55 208
–71 458

221 347

207 010

– 917 070 – 944 424
–15 710 –20 592
–14 438 –15 321
–8 228
–6 239
21 816
23 820
0
0
166
0
–2 792
–3 481
52 266
53 736
52 793
55 208
66 166
71 458
– 765 031 – 785 835
1 654
413

2 388
264
–2 550

–762 964 –785 733
–474 318 –487 344

Not 2
Avser planenliga avskrivningar. Avskrivningarna beräknas
på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde med
avskrivningstider rekommenderade av Svenska kommunförbundet. Avskrivning påbörjas när anläggningen tas i bruk.

Not 3
Preliminära skatteinbetalningar som
kommit kommunen tillgodo
Prognos för slutavräkning
Differens mellan den slutlig taxeringen
och den redovisade skatteintäkten för
föregåde inkomstår
Summa skatteintäkter

2008

135 716
16 120
1 522
4 635
12 412
6 905
0
177 310

145 510
16 064
1 518
2 982
–6 204
7 171
17 820
184 861

1 124
22
91
274
1 511

1 200
32
58
306
1 595

–4 303
–413
0
– 4 716

–4 399
–264
0
– 4 663

12 208

4 852

12 208

4 852

Not 4

Not 1

Summa intäkter enligt
driftredovisningen
Därav reavinst vid fastighetsförsäljn.

2007

414 803
7 707

441 023
–3 281

–1 545
420 965

–911
436 832

Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Strukturbidrag
Införandebidrag
Regleringsavgift
Utjämningsbidrag LSS
Fastighetsavgift
Summa kommunalekonomisk utj.

Not 5
Räntor likvida medel
D:o utlämnade lån
Räntebidrag, statliga bostadslån
Borgensavgift
Summa finansiella intäkter

Not 6
Räntor banklån mm
Ränta på pensionslöften
Räntor tillfälliga lån
Summa finansiella kostnader

Not 7
Avstämning mot KL:s balanskrav
Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår: särskilda skäl
Justerat resultat enl KL 8 kap 4§

Noter till kassaflödesredovisningen
Not 8
Förvärv av materiella
anläggningstillgångar
Investeringsutgifter enligt redovisning
Investeringsinkomster enligt
redovisning
Summa nettoinvesteringar

–31 766

–52 253

2 038
– 29 728

1 607
–50 646

470

–20
–102
348

0
1 350
235
-12
–715
858

–100
0
– 100

–950
–758
– 1 708

60
73
0
–6
–54
73

0
0
0
0
0
0

Not 9
Försäljning av materiella
anläggningstillgångar
Sunne Klockargård 4:3,4:4
Gettjärn 1:86
Försäljningsprovisioner mm
Reavinster
Summa

Not 10
Förvärv av finansiella tillgångar
Aktier Rottneros Park o Trädgård
Värmlandstrafik
Summa

Not 11
Försäljning av finansiella tillgångar
Lgh i Sunnehus nr 2
Avyttring LRF
Lgh i Brf Skytten
Försäljningsprovisioner mm
Reavinster
Summa
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Driftredovisning
(tkr)

Avvikelse mot
2007

Verksamhet

2007

Kostnader Intäkter

Gemensam kommunvht.

143 724 123 021

2007

2008

2008

Netto Kostnader Intäkter
20 703

152 422 129 947

2008

2008 års budget

Netto Kostnader Intäkter

Netto

22 475

– 8 792

7 032

– 1 760

Nämnd- och styrelsevht.

5 890

0

5 890

6 819

120

6 699

187

120

307

Infrastruktur, skydd mm

51 616

16 177

35 439

56 369

15 335

41 034

387

– 967

– 580

Fritid och kultur

24 830

1 945

22 885

26 210

2 150

24 060

– 139

579

440

Pedagogisk verksamhet

346 796

84 085 262 711

350 451

77 010 273 441

– 7 535

5 339

– 2 196

Vård och omsorg

269 279

52 858 216 421

286 186

55 177 231 009

– 4 727

4 356

– 371

Särskilt riktade insatser

26 267

21 253

5 014

15 426

11 790

3 636

2 180

– 1 423

757

Affärsverksamhet

48 668

40 967

7 701

50 542

42 147

8 395

– 3 013

2 339

– 674

944 424 333 676 610 748

– 21 452

17 374

– 4 078

Summa

917 070 340 306 576 764

Per nämnd
(tkr)

Avvikelse mot
2007

Verksamhet

2007

Kostnader Intäkter

Kommunstyrelsen
Räddningsnämnden

259 289 197 744
9 254

701

2007

2008

2008

Netto Kostnader Intäkter
61 545

263 016 196 308

8 553

9 945

854

2008

2008 års budget

Netto Kostnader Intäkter

Netto

66 708

– 8 818

6 706

– 2 112

9 092

– 346

412

65

Bildningsnämnden

370 222

86 030 284 192

375 602

79 160 296 442

– 7 420

5 918

– 1 502

Socialnämnden

269 924

52 857 217 067

286 934

55 177 231 757

– 4 813

4 356

– 457

Miljö- och byggn.nämnden

7 398

2 974

4 424

7 536

2 057

5 479

– 77

– 137

– 214

Kommunrevisionen

367

0

367

373

0

373

152

0

152

Överförmynd.nämnden

612

0

612

1 012

119

893

– 130

119

– 11

4

0

4

5

0

5

0

0

0

944 424 333 676 610 748

– 21 452

17 374

– 4 078

Valnämnden
Summa

917 070 340 306 576 764
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Investeringsredovisning
(tkr)

Avvikelse mot
2007

Verksamhet
Gemensamma lokaler/vht
Fysisk och teknisk planering
Räddningstjänst
Gator, vägar, parker
Fritid och kultur
Pedagogisk verksamhet
Vård och omsorg
Bost., industri, vatten o avfall
Summa

2007

2007

Utgifter Inkomst

Netto

3 073
3 720
517
7 548
7 688
7 620
653
1 073
31 893

69
566
926
0
0
477
0
374
2 412

3 004
3 154
– 409
7 548
7 688
7 143
653
699
29 480

2008

2008

Utgifter Inkomst
4 508
1 108
3 441
5 830
22 430
3 601
5 204
6 060
52 253

440
0
0
348
0
453
0
367
1 607

2008

2008 års budget

Netto Utgifter Inkomst
4 068
1 180
3 441
5 482
22 430
3 148
5 204
5 693
50 646

526
–430
–508
7 632
13 690
6 499
246
–710
27 146

Specificering av större projekt
Budget

Utgifter
Bibliotek
Inventarier bibliotek
Köp av Sunne Brårud 1:37
Idrottshall Prästbol
Stödboende LSS
Rivning Torvnäs reningsverk
Ombyggnad Magasinsgatan
GC-väg Brårudsvägen
Rottneros Park och Trädgård
Tankbilschassi, Räddningstjänsten
Inventarier Brobyskolan
Krisledningsplats
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Redov

Redov

Redov

avvik

Projekt-

2006

2007

2008

2008

total

10
0
0
0
0
0
106
0
0
0
0
0

7 402
0
0
100
253
49
589
945
0
210
0
0

23 085
0
3 000
104
4 616
1 245
1 287
100
950
1 785
1 095
1 469

3 115
5 000
0
5 896
133
– 245
23
0
0
4
–3
– 519

30 497
0
3 000
204
4 869
1 294
1 982
1 045
950
1 995
1 095
1 469

440
0
0
348
0
453
0
367
1 607

Netto
966
–430
– 508
7 980
13 890
6 952
246
– 343
28 753
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Koncernens resultaträkning
Mkr

Not

2006

2007

2008

(not 1)
(not 1)

237,4
– 741,6
– 6,1
– 39,0

262,1
– 784,1
– 5,1
– 41,4

246,2
– 800,5
– 11,6
– 42,5

– 549,4

– 568,5

– 608,4

406,4
167,0
0,7
– 10,7

421,0
177,3
1,6
– 13,1

436,8
184,9
2,3
– 15,0

Resultat före extraordinära poster

14,0

18,3

0,6

Extraordinära kostnader
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

0,0
– 0,1
– 0,1

– 7,8
0,0
0,0

0,0
– 0,0
0,0

Årets förändring av eget kapital

13,8

10,5

0,6

2006

2007

2008

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Avskrivningar
Justering avsättning pensioner
Kassaflöde från den löpande verksamheten

13,8
39,0
7,2
60,0

9,6
41,3
– 1,9
49,0

0,6
44,1
– 0,5
44,2

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning (–) Minskning(+) av förråd
Ökning (–) Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning (+) Minskning (–) av rörelseskulder
Justering av rörelsekapitalets förändring
I Kassaflöde från den löpande verksamheten

0,0
0,7
– 5,6
0,1
55,3

0,1
– 11,4
15,0
– 0,1
52,6

– 1,1
3,1
17,8
0,0
64,0

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggn.tillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar
Försäljning av finansiella tillgångar
II Kassaflöde från investeringsverksamheten

– 55,4
0,0
– 0,9
0,0
– 56,2

– 48,9
0,0
0,9
0,0
– 48,0

– 51,1

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Jämförelse störande poster
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

(not 2)
(not 3)

Koncernens kassaflödesanalys
(mkr)

– 0,8
– 51,9

Finansieringsverksamheten
Utlåning
Utlåning/Ökning av långfristiga fordringar
Återbetalning/minskning av långfristiga fordringar
Upplåning
Långfristig upplåning
III Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0,2
0,0

– 0,0
0,0

0,0
1,9

14,7
14,8

– 3,3
– 3,3

– 6,5
– 4,6

Förändring av likvida medel (I+II+III)
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

13,9
26,6
40,5

1,2
40,5
41,7

7,5
41,7
49,2
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Koncernens balansräkning
2006

2007

2008

671,9
23,4
6,2

675,8
27,1
5,4

683,5
27,9
4,3

701,5

708,2

715,7

0,4
33,8
7,9
32,6

0,4
45,3
6,9
34,8

1,5
42,2
6,8
42,4

74,7

87,3

92,9

776,2

795,6

808,5

287,6
13,8

297,0
10,5

299,2
0,6

15,9

14,2

13,7

351,6
121,1
472,7

348,3
163,1
484,4

341,8
153,9
495,8

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

776,2

795,6

808,6

Panter och ansvarsförbindelser
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar

95,4
1,9

95,4
1,9

94,5
1,9

237,9
175,7
147,0

273,4
179,9
159,0

266,0
177,9
157,5

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader o tekn anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

(not 4)
(not 5)

Omsättningstillgångar
Förråd m m
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
varav årets resultat
Avsättningar
Avsättningar för pensioner m m
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser
Borgensåtaganden
därav koncerninterna
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(not 6)

(not 7)
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Koncernens noter
(mkr)

2007

2008

Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader
I angivna belopp har koncerninterna poster eliminerats
med utgångspunkt från företagens bokslut och separata
uppgifter från respektive företag

Not 2 Skatteintäkter
Egna preliminära skatteintäkter
Skatteavräkning m m
Summa

414,8
6,2
421,0

441,0
– 4,2
436,8

Not 3 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Generellt sysselsättningsstöd
Strukturbidrag
Införandebidrag
Regleringsavgift
Utjämningsbidrag LSS
Fastighetsavgift
Summa

135,7
16,1
0,0
1,5
4,6
12,4
6,9
0,0
177,3

145,5
16,1
0,0
1,5
3,0
– 6,2
7,2
17,8
184,9

Not 4 Mark o byggnader
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Summa

1073,6 1 125,5
– 407,1 – 442,0
666,5
683,5

Not 5 Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Summa

99,2
– 70,6
28,6

104,9
– 77,0
27,9

346,7
– 48,9
297,9

360,2
– 61,0
299,2

153,6
3,6
1,8
159,0

152,3
3,2
2,0
157,5

95,0
1,92
1,8
38
3,5
64

97,9
2,04
0,1
37
0,2
60

Not 6 Eget kapital
Anläggningskapital
Rörelsekapital
Summa
Tidigare års resultat har inte justerats
med de slutliga årsredovisningarna för
bolagen

Not 7 Långfristiga skulder
Kommunen har borgensåtaganden för
lån i:
Sunne Bostads AB
Sunne Turism AB
Rottneros Park Trädgård AB
Summa

Nyckeltal mkr
Verksamhetens nettokostnader/skatter
och bidrag %
Finansnetto/skatter och bidrag %
Årets resultat/skatter och bidrag %
Soliditet %
Årets resultat/eget kapital %
Balanslikviditet %

Koncernens räkenskaper
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Ordförande:
Ola Persson
Förvaltningschef:
Peter Karlsson

Kommunstyrelsen
•

Bruttokostnaden var 263 mkr.

•

Budgeten överskreds med 2 mkr. Det beror främst på högre eloch livsmedelspriser.

•

Det nya biblioteket började byggas.

•

Alla ungdomar som önskade fick en feriepraktikplats.
Arbetsmarknadsläget för 2009 inger däremot farhågor.

•

It-enheten arbetade med att införa en nationell it-strategi.
Behovet av it-stöd ökar starkt.

•

Beslut fattades om att lägga ned två centralkök from sept
2009.

•

Arbetet med att förbättra kvaliteten på rötslam gav resultat.
Kommunens rötslam är nu certifierat och får spridas på
jordbruksmark.

Verksamhet

Nämndens resultaträkning (tkr)

Kommunstyrelsens verksamhet regleras i kom
munallagen och i ett reglemente som antagits av
kommunfullmäktige. Som stöd för att bedriva
verksamheten finns kommunkansliet, ekonomi
avdelningen, personalavdelningen, arbetmarknads
enheten, tekniska enheten, it-enheten samt kost- och
städenheten
Kommunkansliets uppgift är att ge administrativt
stöd och service åt kommunfullmäktige, kommun
styrelsen, andra förvaltningar, kommuninvånare och
företag samt presumtiva kommuninvånare och före
tagare. Kommunkansliet ansvarar också för närings
livsservice till företag, kommunens arkiv och annan

2006
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Budget
Avvikelse mot budget
Nettoinvesteringar

2007

192 381 197 745 196 271
254 599 259 289 262 979
62 218
61 544
66 708
62 404
61 546
64 596
186
2 – 2 112
31 425
21 898
28 138

Fördelning av nämndens verksamhet

Kommunstyrelsen
(kr/invånare)

Fritid / kultur 3 %
Affärsverksamhet 12 %

6 000

Riktade insatser 5 %

5 000

4 000

3 000

2008

2004

2005

Kommunstyrelsen

2006

2007

2008

Infrastruktur 41 %
Politisk
verksamhet 5 %

Gemensam
verksamhet 34 %
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strategisk planering. It-enheten svarar för service
och utveckling av it som ett stöd för den kommu
nala verksamheten. Tekniska enheten arbetar med
nybyggnad och förvaltning av kommunens anlägg
ningar och fastigheter samt utför externa arbeten.
Ekonomiavdelningen ska serva kommunstyrelsen
med objektivt och korrekt beslutsunderlag, för att
den ska kunna bedöma kommunens ekonomiska
ställning och utveckling.
Avdelningen ska ge god service till förvaltningar
och nämnder inom verksamhetsområdena debite
ring och kundreskontra, redovisning, budgetering,
uppföljning och finansiering.
Genom ekonomisystemet ska avdelningen se till
att förvaltningarna får ekonomisk information som
underlättar deras arbete med att hantera och till
varata kommunens medel, så att man kan uppnå en
god ekonomisk hushållning.
Personalavdelningen arbetar med personaladmi
nistration (PA), löner och friskvård. Avdelningen är
ett centralt stöd till samtliga förvaltningar i arbetsgi
varrollen. Avdelningens arbetsroller omfattar ansvar,
PA, löner, pensioner, jämställdhet, ledarskap, sam
ordning av informationsfrågor, växelfunktionen och
övrigt strategiskt arbete som arbetsgivare. I frisk
vård ingår även förebyggande arbete med att skapa
trygghet, förhindra brott och att minska använd
ningen av alkohol och droger bland kommunens
invånare. Arbetsmarknadsenheten (AME) har till
uppgift att planera och administrera kommunens
arbetsmarknadspolitiska åtgärder för personer mel
lan 18 och 65 år.
AME ansvarar också för kommunens ferieprak
tik för skolungdom samt kommunens flykting
mottagning.
Kost- och städenheten består av fem centralkök,
två tillagningskök och 20 mottagningskök som leve
rerar mat till fem gruppboenden och till äldre, sko
lor och förskolor.
Städfunktionen inom kommunen är utlagd på
entreprenad. Kontrollfunktioner och fakturor sköts
av enheten.

Totala nettokostnaden
(mkr)
70
60
50
40
30
20
10
0

2004

2005

2006

2007

2008

Bruttokostnader per ansvarsområde
(mkr)
Kommunkansli
Teknisk enhet

2004 2005 2006 2007 2008
29,9

27,6

29,0

29,0

27,9

131,8 138,6 151,3 148,3 159,5

It-enhet

6,2

7,0

7,2

7,5

Ekonomiavdelning

4,9

5,0

5,1

6,1

5,5

Personalavdelning

8,9

9,9

9,2

9,7

11,7

11,2

12,0

21,3

25,2

14,5

34,3

31,0

31,5

33,5

35,3

AME
Kost- och städenhet
Summa

8,6

227,6 231,5 255,1 259,3 263,0

Måluppfyllelse
Inom den tekniska verksamheten fortsatte sam
arbetet med Torsby, Hagfors och Munkfors kom
muner med fokus på administration inom det tek
niska området. Likriktning av verksamheterna inom
va och avfall diskuterades även inom SuToHaMu
(Sunne Torsby, Hagfors, Munkfors) för bättre möjligheter till samverkan.
It-enheten arbetade under året med att standardi
sera teknik och automatisera återkommande arbets
uppgifter för att kunna koncentrera sig på förebyg
gande arbete.
It-enheten bjöd in kommunens verksamheter till
enhetens arbetsplatsträffar för att få synpunkter på
hur den interna it-servicen sköts. I samband med
mötena tas verksamheternas planer och behov av itstöd in, som ett underlag för en it-strategi.
Till kommunens växel inkommer årligen cirka
124 000 samtal. Vid en undersökning om i vilken
grad den kommunala servicen är tillgänglig upp
levde 85 procent att de fått ett gott bemötande när
de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen.
Jämfört med föregående år är det en förbättring med
18 procentenheter men 15 enheter under målet.

Kommunstyrelsen
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Elektronisk fakturahantering har bedrivits sedan
2006. Kommunen följer standarden SFTI (Singel
Face To Industri) som tagits fram av bland andra
SKL. Det innebär att kommunen kan hantera såväl
SFTI Fulltextfaktura som SFTI Svefaktura. Handel
sker varje år med cirka 2500 leverantörer, men cirka
250 företag står för de stora volymerna av de runt
35000 fakturor som hanteras varje år. Målet är att
fram till år 2010 ska 50 procent av fakturorna vara
”elektroniska”. År 2008 var andelen 33 procent. De
övriga skannas av ett tjänsteföretag.

Arbetsmarknadsenheten såg till att alla ung
domar (258 stycken) som ansökte om feriepraktik
plats erbjöds plats under tre sommarveckor, vilket
också var målet.
Kostenheten serverade cirka 614 000 lunchportioner i kommunens skolor, förskolor och äldreomsorg. Det är 22 000 färre serverade portioner än budgeterat.

Nyckeltal
2006

2007

2008

113 454

112 045

112 160

239

239

259

85

59

77

Kapitalkostnader, tkr/m

262

260

268

Totalkostnad, tkr/m2

586

558

604

841 250

890 160

807 911

Fastigheter
BTA, m2
Driftkostnader, tkr/m2
Underhåll, tkr/m2
2

Vatten och avfall
Producerat dricksvatten, m3
Försäljning d:o dricksvatten, m

3

Renat avloppsvatten, m3
Försäljning renat avloppsvatten, m3
Avfall till tipp, ton

615 875

594 577

614 799

1 218 916

1 095 049

1 302 425

547 641

553 982

556 210

2 009

1 264

1 442

Avgifter (exkl moms)
Va, kr/m3
Sophämtning, kr/år (inkl fast avgift)

22

22

22

1 568

1 476

1 436

102

99

98

94

98

98

499

398

357

Täckningsgrader
Vatten och avlopp, procent
Avfall, procent
Arbetsmarknadsenheten, m fl
Personer i åtgärder (inkl feriearbeten)
Antal datorer (i administrativt- och skolnät)
Antal inkommande e-postmeddelanden, medelvärde per dygn
Varav ”riktiga” e-postmeddelanden, ej skräppost
- andel skräppost, procent
Inkommande samtal till kommunens växel
- andel samtal till personalavdelningen, procent
Antal leverantörsfakturor
- andel elektroniska, procent

880

1 000

27 034
1 061
96

15 728
1 021
94
124 000
12
34 905
33

Minskningen av antalet inkommande e-postmeddelanden från 2007 till 2008, förklaras av att kommunens hantering av skräppost, så kallad spam, var mycket effektiv. Eftersom systemet fungerar väl, är det inte längre
intressant för en hacker att skicka skräppost till kommunens e-postsystem.

Kommunstyrelsen
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Viktiga händelser under året
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

En risk- och sårbarhetsanalys arbetades fram och
antogs.
Fryksdalens samordningsförbund bilda
des med Sunne kommun, Torsby kommun,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
landstinget.
Sunne kommun och Vägverket gjorde en studie
om alternativt broläge för en ny väg 241 genom
Sunne.
Ett naturvårdsprogram för Sunne kommun antogs.
EU-projektet ”Genius Locis” tog fart efter en för
studie.
Avtalet om sjukvårdsgaranti förlängdes ett år.
Bygget av nya biblioteket påbörjades.
En kvalitetspolicy för va-verksamheten i samband
med certifiering av avloppsslam antogs.
En ny kommunstrategi antogs.
Beslut om fortsatt medfinansiering i EU-projekt
för Rottneros Park fattades.
En motion om att tillsätta ett ungdomsråd i Sunne
kommun bifölls och kommunen deltog i projektet
”Ungdomsdialog”.
Beslut togs om att Sunne Bostads AB får sälja
sina fastigheter i kommunens ytterområden.
Beslut togs om att lägga ned centralköken Sjövik
och Kålsgården.
Före detta Gettjärns skola såldes till Gyda
Fastigheter AB.
En matavfallsstrategi antogs för Sunne, Torsby,
Hagfors och Munkfors kommuner.
Sunne kommun är en av tre pilotkommuner i det
regionala arbetet med att införa den nationella itstrategin för vård och omsorg.
Samarbetet med Torsby och Hagfors kommuner för
djupades. Samarbetet bygger på att dela på drift
ansvaret för de it-system som alla tre kommunerna
använder.
En ny webbplats ”smyglanserades” i maj 2008
för att kunna testa funktioner. 20 webbredaktörer
på förvaltningarna har utbildats liksom ett antal
webbskribenter. Ju fler medskapare desto bättre
innehåll och mindre sårbarhet. Syftet är att kunna
hålla den allt viktigare webbplatsen uppdaterad.
Cirka 20 000 besöker webbplatsen varje månad.
5 november hölls temadagen ”SurfaLugnt” då
webbplatsen invigdes officiellt. Under året har
33 pressmeddelanden/pressinbjudningar skick

ats från Sunne kommun. Samtliga har genererat
publicitet i en eller flera kanaler.
På gatusidan fortsatte arbetet med exploaterings
områdena på Torvnäs där Nordenssonsvägen, Ida
Pripps gränd samt Tunströms väg färdigställdes. På
Holmby industriområde, söder om Gräsmarksvägen,
skedde avverkning av skog för att bereda plats för det
nya industriområdet. Flera företag visade intresse
för etablering. Detaljplanen för Magasinsgatan blev
klar och arbetet fortskrider där. Gång- och cykelväg
byggdes på Höglundagatan.
De allmänna lekplatserna rustades upp och flera
lekutrustningar byttes ut.
En ny brygga köptes in och monterades i Lysvik.
Fastigheter: Rottneros gymnastikhall rustades
upp. Ventilationen på Bergskog byttes ut, vilket
beräknas ge en energibesparing på 80   tkr per år.
Sargen i ishallen byttes ut. I övrigt försökte fastighetssidan hålla underhållet inom ramen för budget.
Va-sidan gav ett underskott 0,4 mkr.
Täckningsgraden 2008 var 98 procent. En platta för
mellanlagring av slam byggdes vid Holmby återvinningscentral. Arbetet med kvalitetssäkring av rötslam ledde till att rötslammet REVAQ-certifierades.
Det gjorde det möjligt att sprida slam på jordbruksmark under hösten 2008. Prästbols vattenverk och Länsmansgårdens pumpstation renoverades. Förorenad mark undersöktes i Lysvik.
Undersökningen finansierades delvis av länsstyrelsen. Rivningen av gamla reningsverket på Torvnäs
är i sitt slutskede.
Avfallssidan gav ett underskott på 0,4 mkr, vilket innebar att täckningsgraden var 98 procent.
En ny upphandling för förbränning av hushållsavfall samt övrigt brännbart avfall gjordes. Karlskoga
Kraftvärmeverk tar även under 2009 emot avfallet,
därefter körs det till Åmotsfors, som bygger en ny
anläggning.
Verksamheten vid Runda Bordet upphörde vid
halvårsskiftet, då staten drog in stödet till Frisamprojekt (Fri samverkan mellan Sunne kommun och
Försäkringskassan). I stället startade Fryksdalens
Finansiella Samordningsförbund (Finsam) med
verksamhet i Torsby och Sunne från 1 oktober.
Under 2008 upphörde plusjobben gradvis. Den sist
anställda slutade i november. Ett bilvårdsprojekt
startade i juni månad.
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Framtiden

Personal
2006

2007

2008

124
47
66
34
25

126
48
66
34
16

131
49
66
34
11

Årsarbetare
Genomsnittlig ålder
Kvinnor, procent
Män, procent
Sjukdagar/anställd

Årets resultat
Kommunstyrelsen klarade inte att bedriva den pla
nerade verksamheten inom den tilldelade budgetra
men. Avvikelsen blev cirka –2 mkr.
Under treårsperioden ökade bruttokostnaderna
med 3 procent och nettokostnaderna med 7 procent.
Tekniska enhetens resultat visade ett underskott
på 1,9 mkr. Resultatet kommer till stor del från drift
och underhåll av fastigheter, där elkostnaderna står
för den största avvikelsen. Gator och vägar klarade
inte att hålla den tilldelade budgetramen, vilket bland
annat berodde på att de höga oljepriserna gjorde att
asfaltsindex steg. Kostnaderna för den planerade och
genomförda asfaltering ökade därmed kraftigt.
Högre elkostnaderna inom avloppsreningsverken
gjorde att även den verksamhetsgrenen gick med
underskott.
Avfallshanteringens underskott beror på att material
inte kunde skickas för omhändertagande som beräk
nat, samt att kostnaden för metall ökade kraftigt.
Årets underskott inom it-enehten beror på att
många föråldrade utrustningar (servrar, nätverks
utrustningar) gick sönder och it-enheten tvingades
byta ut dem för att klara driften. Kostnaderna för
datakonsulter ökade mer än budgeterat. Det beror på
att kommunen hade flera svårlösta tekniska problem
som krävde expertkunskap.
Kost- och städenhetens avvikelse kommer
främst från högre livsmedelskostnader än beräknat.
Priserna på livsmedel steg under året med 12 pro
cent. Avvikelse finns också bland personalkostna
derna, där verksamheten inte kunde anpassa sig till
budget på grund av 2007 års kraftiga löneökning.
Avvikelser på ansvarsnivå.
Ansvarsenhet
Kommunkansliet
Tekniska enheten
It-enheten
Ekonomiavdelningen
Personalavdelningen
Arbetsmarknadsenheten
Kost- och städenheten

Kommunstyrelsen

Budgetavvikelse, mkr
+ 0,3
– 1,9
– 0,5
+0,5
+0,3
+0,5
– 1,3

Överallt i samhället fortgår utvecklingen mot så kal
lade e-tjänster där brukaren eller kunden själv skö
ter sina ärenden. Verksamhetsutveckling sker i allt
högre takt med hjälp av it. Kommunen bör följa med
i denna utveckling.
It är idag en integrerad del av verksamheten.
Redan idag är många av kommunens verksamhe
ter helt beroende av sitt it-stöd. Det beroendet ökar
i framtiden.
Samarbete i olika former är nödvändigt för att
man ska kunna göra mer med de resurser som finns
tillgängliga. Samarbetet med it-enheterna i Torsby
och Hagfors kommuner fördjupas ytterligare.
It-samarbete med landstinget och andra kommuner
i länet blir också aktuellt.
Antalet användare, datorer och system ökar stän
digt samtidigt som komplexiteten i it-systemen hela
tiden blir större. Nya säkerhetshot mot Isystemen
kommer att ta mycket resurser i anspråk.
Ökad mobilitet och högre krav på god datakom
munikation, distansarbete och studier är andra tyd
liga trender.
Efterfrågan på bredband från kommuninnevå
nare och företag är fortsatt stark. Frågan om fortsatt
bredbandsutbyggnad aktualiserades i slutet av 2008.
Utbyggnaden fortgår under de närmaste åren.
Arbetsmarknadsläget försämrades hastigt och
radikalt som en följd av höstens finanskris.
Framför allt ungdomsarbetslösheten ökade
kraftigt. Troligtvis består den negativa utveck
lingen under 2009 och enligt bedömare även en
bit in på 2010. För att möta situationen krävs ett
aktivt samarbete mellan stat, kommun och närings
liv. Under vilka former och förutsättningar det ska
ske är ännu en öppen fråga. Samarbetsavtal mellan
Arbetsförmedlingen och Sunne kommun angående
ungdomsinsatser finns till och med juni 2009.
Under 2008 genomfördes en utredning av kom
munens kosthantering. Utredningen resulterade i
beslut om nedläggning av två av kommunens cen
tralkök, Kålsgården och Sjövik, med syfte att effek
tivisera verksamheten.Omorganisationen kommer
att träda i kraft från 1 september 2009.

Selma Lagerlöf omgiven av två kvinnliga reportrar. Foto Dan Gunner. Tillhör Värmlands Museum.
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Ordförande:
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Räddningschef:
Lennart Edvardsson

Räddningsnämnden
•

Bruttokostnaden var 9,9 mkr.

•

Verksamheten visade ett överskott som berodde på ökad
efterfrågan på utbildningar.

•

Efter flera år av svårigheter att rekrytera brandmän till
Gräsmark och Lysvik kunde samtliga vakanser tillsättas.

•

En prova-på-dag för kvinnor resulterade i att flera kvinnor
sökte utannonserade tjänster.

•

Det förebyggande arbetet har en mycket viktig plats i
verksamheten. Samarbete inleddes med hemsjukvård
och sotarmästare. Näst i tur står intensifierade
informationsinsatser till allmänheten om brandsäkerhet
i hemmet.

Verksamhet

Resultaträkning

Räddningsnämnden har ansvaret för att bedriva
räddningstjänst samt utöva tillsyn och efterlevnad
av lagarna om skydd mot olyckor samt om brand
farliga och explosiva varor.
Räddningstjänsten ska planeras och organi
seras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom
godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.
Räddningstjänsten ska verka för att bränder och
andra olyckor förebyggs.
Räddningstjänsten ska vara samhället behjälplig
vid andra större händelser som kan påverka den nor
mala samhällsfunktionen.

Fördelning av räddningstjänstens verksamhet
Lokaler 8 %

Fordon 3 %

(tkr)

2006

2007

2008

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Budget
Avvikelse mot budget
Nettoinvesteringar

569
8 838
8 269
8 120
–149
0

700
9 253
8 553
8 560
7
517

854
9 946
9 092
9 157
65
1 972

Räddningstjänsten
(kr/invånare)
700
650
600
550
500

Räddningstjänst 89 %

Räddningsnämnden

450

2004

2005

2006

2007

2008
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Måluppfyllelse
Räddningstjänstens verksamhet styrs av handlings
programmet för skydd mot olyckor som kommun
fullmäktige antagit, både när det gäller räddnings
tjänst och förebyggande arbete. Vid tre brandstationer,
Sunne, Lysvik och Gräsmark, finns sammanlagt tolv
brandmän i beredskap dygnet runt.
Ett samverkansavtal finns med Torsby kom
mun om räddningsinsatser i de delar av Sunne kom
mun där Torsby har kortare insatstid än styrkan från
Sunne.
Avtal om gränslös räddningssamverkan finns mel
lan samtliga kommunala räddningstjänster i länet.
Nyckeltal
(Antal insatser)
Trafikolyckor
Svårt skadade
Omkomna
Brand i byggnad
Omkomna vid brand i
byggnad
Brand, ej i byggnad
Omkomna vid
drunkning
Automatlarm, ej brand
Antal insatser
Antal kurser
Deltagare
Tillsyn enligt LSO
Tillsyn enligt LBE

2004 2005 2006 2007 2008
37
8
0
39

30
19
3
22

23
14
2
38

36
10
3
27

31
15
2
35

0
20

0
14

0
25

0
22

1
25

2
46
194
17
401

2
50
166
27
397
1
1

0
49
164
21
400
12
4

1
59
185
22
249
56
2

2
47
202
38
570
43
1

För att åstadkomma en ökad mångfald vid rekry
tering av räddningspersonal genomfördes en ”pro
va-på-dag för tjejer”. Till aktiviteten kom femton
kvinnor för att prova på brandmannayrket under en
dag. Några av dem sökte senare tjänster inom kom
munens räddningstjänst.

Personal
Inom enheten finns 3,75 heltidsanställda och 52
deltidsanställda med beredskapstjänstgöring.
Under året slutade två brandmän sin anställning
och två nya ersatte dem.
Under senare år har det varit mycket svårt
att rekrytera personal till räddningsstyrkorna i
Gräsmark och Lysvik. Glädjande nog kunde samt
liga vakanser tillsättas under år 2008.
Under året genomfördes följande kompetens
höjande utbildningar:
Tillsyn och olycksförebyggande
Räddningsinsats
Körkort C
DHLR/IVPA
Arbetsmiljöutbildning
(9 tim)

LSO: Lag om skydd mot olyckor.
LBE: Lag om brandfarliga och explosiva varor.

Viktiga händelser under året
I samband med att nya brandfordon togs i bruk
vid räddningsstyrkan i Gräsmark, ändrades larm
organisationen så att en tankbil med 11 m2 vatten från
Gräsmark med automatik larmas till brand i bygg
nad inom stora delar av Sunne kommun. Under året
inleddes ett samarbete med Sunne Sotningsdistrikt.
Det innebär att vid den obligatoriska brandskydds
kontrollen av eldstäder och rökkanaler kontrolleras
även förekomsten av brandvarnare.
Vidare inleddes ett samarbete med hemtjänsten
och hemsjuksköterskorna. Förutom att sköta sina
ordinarie arbetsuppgifter verkar personalen för ett
”brandsäkert boende” för äldre invånare, oavsett om
de bor i seniorboenden eller egna hem.

Årsarbetare
Genomsnittlig ålder
Kvinnor, andel i procent
Män, andel i procent
Sjukdagar/anställd

Stf räddningschef
3 brandmän
1 brandman
Räddningsstyrkan i
Sunne och Lysvik
Samtliga arbetsledare
och befäl

2006

2007

2008

6
41
4
96
32

7
42
4
96
38

6
42
7
93
2

Årets resultat
Räddningsnämnden redovisar för 2008 ett överskott
på 65 tkr. Anledningen är en ökad efterfrågan på
utbildning. Det gav ökade intäkter.

Framtiden
Under 2009 installeras ett nytt utalarmeringssystem,
som ger snabbare larmhantering. Systemet ska även
kunna hantera inalarmering av olika larm från kom

Räddningsnämnden
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munens egna fastigheter. Det ger en sänkning av
larmöverföringskostnaderna.
Under 2009 påbörjas planering för att införa
radiosystemet RAKEL. RAKEL är ett radiosystem
där alla organisationer som kan bli berörda av en
kris eller extraordinär händelse kan kommuni
cera med varandra, även vid störningar i viktiga
samhällsfunktioner.
Under de närmaste åren planeras aktiviteter för
ökad brandsäkerhet i egna hem. Syftet är att minska
antalet omkomna i brand och att minska skador till
följd av brand. I Sverige omkommer cirka 120 per
soner årligen i samband med brand. 90 procent av
dem omkommer i sitt eget hem. Informations- och
utbildningsaktiviteterna bör därför öka.

Räddningsnämnden

På Mårbackas veranda 25 juni 1931. Selma Lagerlöf tillsammans med gårdens anställda och deras familjer.
Foto Raoul Kajland. Tillhör Östra Emterviks hembygdsförening
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Bildningsnämnden
•

Bruttokostnaden ökade med 5 mkr till 376 mkr.

•

För första gången på flera år visade verksamheten ett underskott. Det
berodde bland annat på att ett skolskjutsföretag gick i konkurs och att
fler elever valde skolor utanför Sunne.

•

Andelen behöriga lärare i grundskolan är högre än någonsin och klart
över riksgenomsnittet. I gymnasieskolan är andelen fortfarande låg.

•

Fler elever fick godkänt i kärnämnena och andelen behöriga till
gymnasieskolan är stabil.

•

Kulturåret präglades av Selma Lagerlöfjubileet med många
arrangemang.

•

Sunne upplevde de lägsta födelsetalen på mycket lång tid. Efterfrågan
på barnomsorg är fortfarande hög, medan elevunderlaget minskar i
skolan. Det kräver beredskap och flexibilitet inför framtiden.

Verksamhet

Nämndens resultaträkning (tkr)

Nämndens verksamhetsområde omfattar förskola,
förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, gym
nasieskola, särskola, kommunal vuxenutbildning,
kvalificerad yrkesutbildning (KY), uppdragsutbild
ningar samt kommunens uppgifter inom distansut
bildning. Även kommunens kulturverksamhet och
fritidsverksamhet ingår. Kulturverksamheten inne
fattar både kulturskola och verksamhet i egen regi
och stöd till annan kulturell verksamhet. Inom bib
lioteksverksamheten finns huvudbibliotek och filia
ler samt bokbuss. Inom fritidssektorns verksamhet
finns fritidsgårdar, simskoleverksamhet, verksam
hetsdriften vid kommunens idrotts- och fritids
anläggningar samt kommunens stöd till organisatio
ner och föreningar.
Fördelning av nämndens verksamhet
Särskola
Nämnd inkl gem adm
Gymnasiet inkl
vuxenutbildning

Kultur- och fritidsverksamhet
Fritid

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Budget
Avvikelse mot budget
Nettoinvesteringar

2006

2007

2008

79 092
344 947
265 855
268 960
3 105
3 190

86 030
370 222
284 192
284 360
168
6 665

79 160
375 602
296 442
294 940
–1502
25 579

Bildningsnämnd
(kr/invånare)
25 000
20 000

Förskoleverksamhet

15 000
10 000
5 000
0

Grundskola inkl. skolbarnomsorg

Bildningsnämnden

2004

2005

2006

2007

2008
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Måluppfyllelse
Uppföljning av målen inom bildningsnämndens
ansvarsområde.

Skolplanemål I

Ekonomiska resurser ska tillföras skolan minst i
nivå med vad Sveriges kommuner i genomsnitt sat
sar (per elev).

Kostnad per elev (tkr), egen beräkningsmall
Egna beräkningar
Sunne
Förskola
Familjedaghem
Grundskola, förskoleklass,
skolbarnsomsorg
Obligatorisk särskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola

2006

2007

2008

64,5
62,1

73,8
59

74,7
65,1

65,5
203,2
90,6
161,4

68,9
208
98,8
170

73,8
213,6
105,9
196

Resultat

De senaste jämförelsetalen från SCB presenterades
i september 2008 och avser 2007.
Kostnad/elev, tkr1
Sunne
Förskola
Familjedaghem
Förskola, enskild regi
Förskoleklass,
grundskola, fritidshem
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Obligatorisk särskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola

2005

2006

2007

88,4
80,3
80,8

90,7
81,0
86

97,8
80,4
75,3

71,3
36,1
52,1
64,3
241,1
106,2
197,9

73,8
35
48,9
67,1
215,3
98,2
161,4

81,3
38,9
64,7
72,4
239,8
101,8
202,9

Skolplanemål III

Andelen pedagogiskt utbildad personal i förskolan
(förskollärare, fritidspedagoger eller lärare) ska
vara hög och lägst i nivå med genomsnittet för lan
det. Gradvis ska den ökas genom att förskollärare
eller fritidspedagoger anställs när barnskötartjäns
ter blir vakanta. Redan anställda barnskötare ska
inte sägas upp av detta skäl, men uppmuntras till fri
villig vidareutbildning. Personalens kompetens ska
tydligt kopplas till skolans uppdrag, verksamhetens
behov och ytterst till elevernas måluppfyllelse.
Resultat
Andel med pedagogisk
högskoleutbildning, procent
Förskola

Sverige

2005

2006

2007

Förskola

101,2

108

112,5

Familjedaghem

80,2

84,3

87,8

Förskola, enskild regi

83,5

85,8

88,6

Förskoleklass,
grundskola, fritidshem

78,1

80,7

84,8

Fritidshem

32,8

32,7

33,1

Förskoleklass

44,8

46

47,4

70,7

73,1

76,7

276,8

282,8

304

Grundskola
Obligatorisk särskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola

83,7

86,2

89

226,3

230,2

237,7

2005

2006

2007

Sunne

77

71

72

Sverige

51

51

52

Andelen anställda med pedagogisk högskoleutbild
ning är hög i Sunne. Uppgifterna för 2008 är ännu
inte klara.

1

SCB-statistik presenteras årligen i september.

Tilldelningen av resurser till grundskola och för
skola ligger fortfarande under genomsnittet.
Speciellt tilldelningen till förskolan halkar efter.
Gymnasieskolan varierar lite från år till år, men lig
ger över rikssnittet.

Bildningsnämnden
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Skolplanemål IV

Skolplanemål VII

Andelen behöriga lärare i grundskolan, särskolan och
gymnasieskolan ska vara lägst i nivå med genomsnit
tet för landet.

Varje enskild enhet, från förskola till vuxenutbild
ning, ska årligen genomföra minst ett samarbets
projekt med ett lokalt företag.

Resultat
Behörighet grundskola/särskola, procent

Resultat

2005

2006

2007

Sunne
Grundskola

82

84

88

Särskola

99

100

76

Grundskola

86

86

85

Särskola

89

88

87

Sverige

Även här är 2008 inte klara. Grundskolan i Sunne
ökade andelen behöriga lärare 2007 till den högsta
nivån någonsin.
Lärarbehörighet gymnasieskolan, procent
Sunne
Gymnasieskola
Broby
BGU
S:a Viken

2005

2006

2007

55
95
45
46

54
98
45
65

59
97
45
50

79

78

Sverige
Gymnasieskola
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Andelen behöriga lärare på de yrkesförberedande
programmen är fortfarande låg, men visar ändå en
positiv utveckling. Flera av de obehöriga lärarna på
de yrkesförberedande programmen är under utbild
ning för att få sin behörighet.

Från år F–6 är frågan om samarbetet med företag
inte så högt prioriterad. Några direkta gemensamma
projekt är svåra att identifiera, däremot förekommer
prao-verksamhet och studiebesök. Från år 7 däre
mot är arbetet mer systematiserat. Även under 2008
har alla klasser i år 9 haft temaveckan ”The Project”
som innebär att de under en vecka arbetar med ett
lokalt företag. Eleverna fördjupar sig i företagets
verksamhet, kundområde, personalpolitik, miljöar
bete och marknadsföring. Klasserna gör ett program
om ”sitt” företag som innehåller alla ämnesområ
den som språk, matematik, NO, SO och praktiskestetiska ämnen. I programmen fanns ett rikt urval
av slöjdalster, musikalnummer och till och med
akrobatik. Projektet avslutas som en tävling mel
lan klasserna när de visar sina program. I juryn
som utser vinnarna finns representanter för skolan,
näringslivet och kommunen.
I gymnasieskolan är det som tidigare år, att kon
takterna med näringslivet på de yrkesförberedande
programmen utvecklas hela tiden, vilket bland
annat yttrar sig i ett ökat engagemang också från
branschen. Bland annat har några av våra maskinle
verantörer varit med och finansierat reklamtid i TV4
i två reklamkampanjer. BrobyGrafiska har utveck
lats till ett forsknings- och utvecklingscentrum med
högteknologisk utrustning och till en betydelse
full arena för samverkan mellan skola och närings
liv. Det har gjorts möjligt genom företagets enga
gemang och genom en rad omfattande EU-projekt
som BrobyGrafiska har bedrivit sedan 2001.

Skolplanemål V

Andelen män inom förskola och grundskola ska öka
från 19 procent till 24 procent senast 2011.
Resultat

Andelen män inom förskola och grundskola var 16
procent under 2008, vilket är en försämring från
föregående år. För att nå målet måste det finnas en
långsiktig strategi för att göra förskola och grund
skola mer attraktiva för män.

Bildningsnämnden

Skolplanemål VIII

Alla elever i förskola från fyra år och grundskolan
ska som en del av skolans verksamhet garanteras en
professionell kulturupplevelse varje läsår. Den redo
visas i kvalitetsredovisningen.
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Resultat

Målet är uppfyllt. Alla barn fick se en professionell
teaterföreställning under året, de flesta elever fick se
två. Några exempel på föreställningar är:
• Törnrosa (förskola)
• Nils Holgersson (år 3)
• Elddopet (år 6)
• Spring awakening (år 9).
Kulturgruppen, där representanter från alla skol
stadier ingår, träffades kontinuerligt och utförde ett
gott arbete när det gäller kultur i skolan.

Sunne kommun hade under en följd av år goda resul
tat för avgångseleverna i grundskolan. År 2005 för
ändrades bilden med ett försämrat resultat, som låg
kvar på samma nivå även 2006. Läsåret 2006/2007
var resultaten mycket bättre igen och 2007/2008
var det något lägre, men ändå på en stabil nivå.
Behörigheten för tillträde till gymnasieskolan var
92 procent, att jämföras med riksgenomsnittet på
89 procent. Det samlade meritvärdet var 205, vilket
är något under riksgenomsnittet. Den bättre behö
righetsnivån grundar sig på ett intensivt arbete på
individnivå med elever i behov av särskilt stöd. Fler
elever har godkänt i kärnämnena, och den allmänna
nivån höjdes också.

Skolplanemål IX

Andelen elever som slutat grundskolan i Sunne med
uppnådd gymnasiebehörighet ska vara hög. Härmed
menas att Sunne ska tillhöra landets 25 procent mest
framgångsrika skolkommuner i detta avseende.
Resultat, procent
Behörighet, procent
2008
2007
2006
2005

Meritvärde

Sverige

Sunne

Sverige

92
94
87
87

89
89
89
89

205
205
197
202

208
206
207
206

Totalt
Studieförberedande
Övriga program

Andelen Sunneelever som börjar på något av gym
nasieskolans studieförberedande program ska öka
till riksnivå senast 2011.
Resultat

Sunne

Åk 1 HT

Skolplanemål X

2006

I jämförelsetalen från Skolverket definieras teore
tiska eller studieförberedande program numera att
omfatta NV, SP, TE och IB.

2007

2008

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

241
69
172

29
71

277
97
180

35
65

260
64
196

25
75

År 2008 påbörjade 64 av 260 (25 procent) gymnasie
elever ett teoretiskt program. Andelen Sunneelever
i gymnasieskolan som för närvarande går ett teore
tiskt program är 201 av 694, vilket utgör 29 procent
av eleverna, 6 procent färre än förra året. Utbudet
av nischade och specialutformade program ökar
och allt fler elever väljer gymnasieprogram efter
intresseområden utanför skolans traditionella utbud.
Gränserna mellan de teoretiska programmen och
övriga suddas ut allt mer.

Skolplanemål XI

I Sunne ska befolkningsandelen med eftergymna
sial utbildning långsiktigt öka. Andelen kommun
invånare 16–64 år med eftergymnasial utbildning
ska vara minst i nivå med genomsnittet för landet
och jämförbar kommungrupp.

Bildningsnämnden
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Resultat
Eftergymnasial utbildning, procent
År
2008
2007
2006
2005

Sunne

Länet

Sverige

Män

Kv

Tot

Män

Kv

Tot

Män

Kv

Tot

17
17
17
17

31
29
29
28

24
23
22
22

24
24
-

34
33
-

29
28
-

31
31
30
30

39
38
37
36

35
34
34
33

Det är långt till målet, och för närvarande närmar
vi oss inte riksgenomsnittet. Vi har fler studerande
på eftergymnasial nivå på vårt lärcenter än någon
sin, men det visar sig inte ännu i statistiken. Antalet
studerande på eftergymnasial nivå är antagligen inte
det som är mest avgörande för hur många med efter
gymnasial utbildning som bor i kommunen, i stället
är det antalet arbeten som kräver en sådan utbild
ning som är avgörande för resultatet.

Skolplanemål XII

Andelen gymnasieelever i årskurs 1 från Sunne
kommun som hösten 2006 påbörjade gymnasieut
bildning i Sunne uppgick till 57 procent. Andelen
ska öka till omkring 60 procent senast år 2011.
Resultat, procent
2008
2007
2006
2005

42
53
57
52

Hösten 2008 var antalet gymnasieungdomar från
Sunne kommun 694 mot 667 året innan. Det är
det högsta antalet gymnasieungdomar från Sunne
någonsin. Av dessa gick 340 (49 procent) i Sunne
kommuns skolor. Av de 260 elever som började år
1 i gymnasiet valde 108 (42 procent) att gå i hem
kommunen.

Skolplanemål XIII

Kommunens utbildningsutbud genom distansutbild
ning ska motsvara efterfrågan på utbildning. Minst
en yrkesutbildning ska gå på distans.

Bildningsnämnden

Resultat
Högskoleutbildning

Under det gångna året har följande fem högskole
program samt fristående utbildningar från Karlstads
universitet bedrivits:
1. Förskollärarutbildning NIV05, termin 6 o 7,
KaU, 12 studenter inskrivna
2. Förskollärarutbildning NIV07, termin 3 och 4,
KaU, 8 studenter inskrivna
3. Lärarutbildning svenska/engelska, termin 1 och
2, KaU, 3 studenter
4. Lärarutbildning uteliv – hälsa – identitet, inrikt
fritidshem, termin 1 och 2, KaU, 5 studenter
5. Lärarutbildning svenska/matematik – termin 1,
KaU, 5 + 3 studenter
6. Lärarlyftet
7. Handledning för lärarutbildare – telebild o
Marratech.

Komvux Sunne

Komvux har under 2008 producerat 33 535 poäng
och haft 163 personer inskrivna vid den gymnasi
ala vuxenutbildningen i egen regi inkl Datorteket.
Detta motsvarar 42 heltidsstudenter. Vi har 18 per
soner som verkligen studerar på heltid inskrivna.
Detta betyder att vi har många personer inskrivna
som läser färre kurser/poäng, dvs ger en omfattande
administration för det behov av behörighets- eller
konkurrenskomplettering som finns. All utbildning
inom Komvux Sunne sker på distans i egen regi med
hjälp av lärplattformen It’s learning.
1-åriga yrkesutbildningar

”Trädgårdsdax” har utvecklats och drivits tillsam
mans med Mårbacka, Rottneros Park, Sillegården
och Svenska kyrkan – 8 kursdeltagare, 4 öppna
föreläsningar, ett flertal studieresor.
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”IT-support” har utvecklats tillsammans med
Datorteket och startade i augusti 08. 8 kursdeltagare,
samtliga hittills mycket nöjda med utbildningen.

Skolplanemål XIV

Varje skola ska etablera och utveckla någon form
av internationellt utbyte. Gymnasieskolorna ska eta
blera samarbete med universitet och högskola.
Resultat

Det internationella utbytet ökar med stigande ålder.
Fryxellska skolan utökade sina internationella kon
takter och inom gymnasieskolan har det blivit ett
naturligt inslag i verksamheten. På Fryxellska genom
fördes under 2008 utbyten med Italien och Österrike
inom det EU-stödda Adventure Water. Projektet har
pågått två år och avslutas 2009. Syftet med projektet
är ämnesövergripande och skolutvecklande arbeten
med vatten som sammanhållande länk.
BrobyGrafiska har som tidigare ett mycket stort
internationellt kontaktnät. Lärare och elever besöker
branschmässor, internationella/utländska företag och
så vidare. Skolan engagerar fortlöpande föreläsare
från utlandet, både från företag och från andra läro
säten. BrobyGrafiska har utbyten med forsknings
institut med förpackningsindustriell anknytning i
bland annat Australien, Irland, Skottland, Sydafrika,
Frankrike och Italien. På Brobyskolan ges eleverna
inom hotell- och restaurangprogrammet möjlighet
till utlandspraktik i England, Tyskland och Spanien.
Samhällsprogrammet har sedan flera år ett utbyte
med Emil Fisher Schule i Berlin.
Inom förskolan och grundskolan år F–6 har arbe
tet med fler internationella inslag i utbildningen inte
fått genomslag. Kontakterna sker i form av brev
växling och något enstaka internationellt besök.
Klättenskolan var aktiv genom ett utbyte med Disenå
i Norge.

Skolplanemål XV

På en övergripande fråga om hur den tillfrågade
sammantaget uppfattar skolan, ska alla vara nöjda
eller mycket nöjda.
Resultat, procent
2007
Skäggebergsskolan
Lerans skola
Åmbergsskolan
Klättenskolan
Gräsmarksskolan
Svensby skola
Rottneros skola
Lysviks skola
Bäckalunds skola
Södra Borgeby skola
Prästbol
Fryxellska skolan
Brobyskolan
Södra Viken

77
100
87
84
100
88
89
90
89
94
88
93
86
x

2008
84
100
90
90
100
100
100
85
100
95
100
85
83
89

Svaren lämnas av föräldrar till elever från förskoleklass
till år 9. På gymnasiet tillfrågas eleverna.

BrobyGrafiska har en annan form av enkät med fyra
steg i skalan från ”instämmer helt” till ”instämmer
inte alls”. På BGU är det 2 procent som inte instäm
mer alls.
Årets resultat visar en förbättring på de flesta sko
lor och alla ligger på en ganska hög nöjdhetsnivå.
Årets brukarenkät hade en dålig svarsfrekvens mot
tidigare år, vilket föranleder en översyn av enkätme
toden till nästa år. Fokusering på kunskapsmål och
elevernas arbetsmiljö ger resultat och ska fortsätta.
Område Kultur

I enlighet med kulturplanen för Sunne kommun
upprättade område Kultur en strategi med mål som
antogs av bildningsnämnden.

Mål
Kulturverksamheten ska ha hög kvalitet och känne
tecknas av bredd och mångfald. Den ska också bidra
till samverkan och tillväxt i kommunen.
Allmänkultur

Mål
Att ge medborgarna ett stort och brett utbud av kva
litativ kultur. Den ska också bidra till samverkan
och tillväxt i kommunen.
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Resultat
Verksamheten 2008 präglades till stor del av Selma
150 år-jubileet.
Under året producerades en jubileumsalmanacka
till alla anställda i kommunen. Andra inslag var
teaterföreställningen Bortbytingen, Selmaboken,
Berättarträdet och flera seminarier kring Selma. Året
avslutades med Skrönatävlingen och en stor jubi
leumsfest på hotell SelmaLagerlöf. Kulturkansliet
hade ett bra samarbete med Region Värmland, läns
styrelsen, Mårbacka och hotell Selma Lagerlöf.
Området var med i ett Eu-projekt i dans och musik
och även i kommunens Agenda M-grupp.
Kulturskolan

Mål
Målet är att ge alla barn och ungdomar möjlighet att
delta i kulturskolans verksamhet.

att nå nya låntagare på företagen bedrevs utlåning
vid Sunnex matsal. Kommunens hemsida innebar
för bibliotekets del mycket arbete. Biblioteket har
24-timmarsservice och många låntagare gör ären
den via nätet. Skolklasser kommer regelbundet på
besök, trots den dåliga tillgängligheten.
Utlåningen ökade något 2008. Det nya bibliote
ket innebär ett stort lyft för verksamheten.
Utlåningsstatistik
Huvudbiblioteket
Bokbussen
Gräsmark
Lysvik
Hagen
Allégården
Totalt

Resultat

Område Fritid

Kulturskolan ökade sitt utbud trots minskad bud
get. Kulturskolan har en bredd som få kultursko
lor har: förutom musik, dans, bild och drama finns
även cirkus. Elevantalet minskade något beroende
på mindre barnkullar i de åldrar som kulturskolan
oftast engagerar. Dessutom fick skolan dra in tjäns
ter på grund av ansträngd budget.
Ändå kan konstateras att elevavgifterna var gan
ska konstanta.
Kulturskolan bjöd in hela klasser i kommu
nen på ”Kulturkaka” där alla elever fick prova på
olika aktiviteter. Många barn kommer inte i kontakt
med kulturskolan om inte föräldrarna är intresse
rade. I Genius Loci-anda hade skolan ”afterwork”
för kolleger på andra stadier för att öka samarbetet.
Kulturskolans lärare bar ett stort ansvar för under
hållning vid alla kommunens skolavslutningar, lik
som vid Kulturfesten och Kulturveckan.

Anläggningar

Biblioteket

Mål
Ökad tillgänglighet.

Resultat
Det nya biblioteksbygget upptog en stor del av årets
engagemang – inte bara den fysiska byggnaden utan
även arbetet med innehåll och verksamhet. För övrigt
utvecklades verksamheten med bokbussen, som var
”sagobuss”, med sagoläsning för barn i bussen. För
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2006

2007

2008

37 389
24 717
2 791
2 769
1 288
965
71 992

39 923
25 733
3 147
3 200
1 284
986
74 273

41 643
25 859
1 777
3 227
1 118
893
74 517

Kommunens anläggningar är alltjämt välutnytt
jade. Sparbankshallen/Bollhallen hade exempelvis
cirka 150 000 besök 2008. Det försämrade kom
munalekonomiska läget gjorde att utvecklingen av
Arenaområdet bromsades upp. I vilken takt konst
gräsplan, ytterligare hallyta och ombyggnad av ishall
kan genomföras är i dagsläget osäkert. Kommunens
badplatser upprustas successivt med bryggor, dass
och omklädningshytter. År 2008 byggdes ett tjugo
tal dass om från latrinhämtning till slamsugning,
vilket innebär både lägre kostnader och enklare och
mer hygienisk hantering. På ridanläggningen vid
Gylleby utfördes insatser som undanröjde hotet om
stängning av delar av stallområdet.
Föreningsliv och evenemang

Som vanligt visade Sunnes föreningsliv upp en liv
aktig och kvalitativ verksamhet under 2008, där
IFK Sunnes avancemang i det nationella serie
systemet i fotboll var den mest uppmärksammade
sportsliga framgången – passande nog under för
eningens 100-årsjubileum. I övrigt vårdade för
eningarna sina barn- och ungdomsverksamhe
ter och bedrev tränings- och tävlingsaktiviteter i
både stor och liten skala. En flicklandskamp i fot
boll Sverige–Norge, matcherna Pressen–Degerfors
och Pressen–Mallbacken, regionkval i TV-pucken,
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Ryttarföreningens hopptävlingar och boxningsgala
är några exempel på idrottsevenemang under året.
En annan form av evenemang är mässor, som var
tre under året: villamässa med cirka 14 000 besö
kare (störst i Värmland), motormässa med cirka
3 500 besökare samt Förskolemässan med cirka 450
besökare.
Fritidsgården

Under 2008 bedrevs fritidsgårdsverksamheten i
lokalen på Kvarngatan under namnet Bubblan, med
inriktning upp till och med år 8. Verksamheten var
som vanligt uppskattad. 173 sålda årskort är visser
ligen en minskning med 20 jämfört med föregående
år, men är en följd av minskade barnkullar.
Aktivitetsutbudet var brett, med pyjamasparty,
kill- och tjejkvällar, bad/skidresor med mera. Det
genomsnittliga besöksantalet är 50 per dag. Torsdag
klockan 18–22 och fredag–lördag 18–24 är verk
samheten riktad till äldre, år 9–gymnasiet, och kal
las då Änglagott. 2008 var det första hela verksam
hetsåret för Änglagott. Under hösten låg snittet på
cirka 35 besökande per kväll. Tillsammans med
personal från fritidsgårdarna i Torsby, Hagfors och
Munkfors genomförs en kompetenshöjande utbild
ningsinsats genom Kristinehamns folkhögskola.
Simskola

Under året bedrevs simskoleundervisning.Totalt del
tog 460 elever, en minskning med 182 elever sean
2007. Alla elever i årskurs 2 och 3 och de som inte
uppnått målen erbjöds extra simundervisning.

Viktiga händelser under året
Året präglades i hög grad av arbetet med kunskaps
målen. Uppdragspedagoger inom förskolan och
utvecklingspedagoger inom grundskolan stöder och
inspirerar i arbetet. Sunne kommun använde under
2008 sina platser i Lärarlyftet i stor utsträckning.
Beslut om en ny avdelning och utbyggnad av
kök på förskolan Björkbacken togs under året.
Projektering genomfördes och i slutet av året påbör
jades byggnadsarbetet som blir färdigt i början av
2009. Verksamheten vid Gettjärns skola avveckla
des. En av skolskjutsentreprenörerna gick i kon
kurs under året, vilket innebar en merkostnad
men inte några problem för eleverna. En ny fri
tidshemsverksamhet i Bengstergården startade i

och med att Sunne församling beviljades bidrag.
Förskoleverksamheten i kommunen visade upp sig
i en förskolemässa i Sparbankshallen, vilken rönte
stor uppmärksamhet. Förvaltningschefen slutade
under året och ersattes tillfälligt i väntan på nyrekry
tering. Västra/Östra rektorsområdet fick en ny rek
tor. Två elever från kommunen blev svenska mäs
tare under året, en från Södra Viken i skog och en
från BrobyGrafiska i grafisk design. Lärarförbundet
utser varje år Sveriges bästa skolkommun och ran
kar de övriga. 2008 utsågs Sunne till årets skolför
bättrare med anledning av att man klättrat från plats
286 till plats 102. I länet togs ett stort steg i gymna
siesamverkan mellan de kommunala gymnasiesko
lorna. Friskolan Sunne Praktiska Gymnasium bevil
jades tillstånd av Skolinspektionen att starta cirka
åtta program. Ett ungdomsråd formaliserades inom
kommunen.
Byggandet av det nya biblioteket i den gamla
Domusfastigheten pågick programenligt under
året. Inom område Kultur fick firandet av Selma
Lagerlöfs 150-årsjubileum stor uppmärksamhet. En
jubileumsbok, ”Lillselma på Mårbacka”, gavs ut i
stor upplaga och på flera språk.
Personal
Årsarbetare
Genomsnittlig ålder
Kvinnor, procent
Män, procent
Sjukdagar/anställd

2006

2007

2008

454
42
76
24
21

438
43
76
24
20

435
43
77
23
17

Antalet årsarbetare inom förvaltningen minskade
något under året. Minskningen har sin förklaring i
att antalet elever i grundskolan minskar.
Rekrytering av personal till förvaltningens verk
samhet är generellt sett inget problem. Tillgången
på behöriga är god.
Arbetet med att sänka sjukfrånvaron går åt rätt
håll och sjukfrånvaron minskar. Av förvaltningens
resurser är personalen den största och viktigaste. De
utbildningsinsatser som genomfördes under året har
ett stort värde i arbetet med att nå bra resultat.
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Årets resultat

Budgetavvikelse per verksamhet

Årets resultat blev ett underskott på 1,5 miljoner kro
nor. Det är en avvikelse med 0,5 procent från bud
get. En orsak är att nämnden fick ökade kostnader
med 780 tkr i samband med att ett av skolskjutsföre
tagen gick i konkurs. Generellt hade de flesta skol
verksamheter ett tufft år. Försäkringskassan bevil
jar sjukpenning i mindre omfattning än tidigare. Det
ledde till att nämnden hade mer personal än beräk
nat. Ett visst tapp märktes vad gäller elever som väl
jer att gå i kommunens gymnasieskolor. Det är en
följd av frisökningsreglerna som gäller från höstter
minen 2008.
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Budgetavvikelse per verksamhet
Verksamhet

Budget

Utfall

Kultur
Nämnd och gem adm
Förskola och fritidshem
Grundskola inkl särskola
Gymnasiet inkl särskola
Vuxenutbildning
Fritid

10 268
7 078
49 735
141 087
69 856
4 506
12 410

10 119
5 438
50 627
142 457
71 360
4 534
11 906

Antal elever/barn
2006

2006

2006

2007

2007

Totalt

Sunne

Annan

Totalt

Sunne

kommun huvudman
Familjedaghem
Förskola
Skolbarnsomsorg
Förskoleklass
Grundskola
Obligatorisk särskola
Gymnasial särskola
Gymnasieskola
Komvux
KY-utbildning
Kulturskolan
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98
450
401
143
1 625
32
20
611
230
259
480

98
428
367
139
1575
30
7
304
192
259
480

0
22
34
4
50
2
13
307
38
-

2007

2008

2008

2008

Annan Totalt

Sunne

Annan

kommun huvudman
95
453
410
132
1 551
38
16
642
203
258
480

95
435
392
127
1 504
35
8
341
174
258
480

0
18
18
5
47
3
8
301
29
–
–

kommun huvudman
96
459
387
117
1 498
35
16
694
234
257
430

96
439
363
113
1 481
31
9
340
208
257
430

0
20
24
4
17
4
7
354
26
-
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Framtiden
Födelsetalen i kommunen har under ett antal år legat
på omkring 120 barn. 2008 föddes endast 108 barn,
vilket är det lägsta födelsetalet på mycket lång tid.
Tendensen är fortfarande att efterfrågan på barnom
sorgsplats är större i tätorten än i de mindre byarna.
En ny avdelning vid förskolan Björkbacken står fär
dig att tas i bruk, vilket höjer servicenivån inom barn
omsorgen. Det återstår att ersätta förskolan Hasselbol
med mer ändamålsenliga lokaler för att behovsfrågan
ska vara tillfredsställande löst. Frågan om ett infö
rande av vårdnadsbidrag är ännu inte avgjord, bland
annat av ekonomiska skäl, men också utifrån en osä
ker behovsbild. En genomförd enkätundersökning
kommer att ge en fingervisning om det.
Grundskolans elevminskning och senare även
gymnasieskolans minskade elevunderlag innebär
omstruktureringar inom verksamheten. En bibe
hållen utbildningskvalitet innebär att överflödiga
lokalytor avvecklas och att bärkraftiga enheter för
klasser och grupper skapas. Vid Fryxellska sko
lan frigörs ytor i den äldre delen av byggnaden. Hit
kan efter ombyggnad verksamheter från både för
skola och grundskola flytta, vilket i sin tur med
ger att icke ändamålsenliga lokaler kan avvecklas.
Gymnasieskolans minskade elevunderlag omfat
tar inte bara Sunne kommun, utan hela länet. Här
finns långt framskridna planer på en länsomfattande
samverkan som tillförsäkrar eleverna en god utbild
ningskvalitet och goda valmöjligheter.
Arbetet med ökad måluppfyllelse fortsätter och
stimuleras ytterligare av synbara resultat.
Planerna på utbyggnad av arenaområdet på
Brårud och en ny idrottshall i Prästbol ligger kvar.
Inom kulturens område pågår planeringsarbetet för
inflyttning och invigning av det nya biblioteket.
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Socialnämnden
•

Årets resultat är –0,5 mkr

•

95 procent nöjda kunder

•

96 procent av medarbetarna trivs

•

Radikalt minskat antal sjukdagar bland de anställda

•

3 600 ej budgeterade timmar inom hemtjänsten

•

Underskott inom försörjningsstöd

•

Kommunens kostnader för individ- och familjeomsorg
samt äldreomsorg jämförelsevis mycket låga

Verksamhet

Nämndens resultaträkning
2006

2007

2008

44 460
255 632
211 172
212 180
1 008
403

52 858
269 924
217 066
218 715
1 649
400

55 177
286 934
231 757
231 300
– 457
587

2007

2008

Inom socialnämndens ansvarsområde finns:
n

n

n

n

n

n

n

n

n

äldreomsorg i ordinärt och särskilt boende (hem
tjänst och gruppboende)
IFO (individ- och familjeomsorg)
LSS (lagen om stöd och service till vissa funk
tionshindrade)
hemsjukvård
rehabilitering
socialpsykiatri
färdtjänst
skuldsanering
familjerådgivning.

Fördelning av nämndens verksamhet
Äldreomsorg 66 %

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Budget
Avvikelse mot budget
Nettoinvesteringar

Socialnämndens kostnad
(kr/invånare)
20000
18000

Psykiatri 2 %
Gemensam
verksamhet 4 %

Individ- och
familjeomsorg 8 %
Lagen om stöd
och service till
funktionshindrade 20 %

16000
14000
12000

2004

2005

2006
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Måluppfyllelse
n

Resultat –457 tkr

n

82 procent av medarbetarna har formell
utbildning (mål 100 procent)

n

96 procent trivs med arbetet (mål 80 procent)

n

95 procent nöjda kunder (mål 80 procent)

n

73 procent svarsfrekvens på telefon (mål 75
procent)

Socialnämndens vision, huvudmål och delmål utgör
grunden för verksamheten. Visionen ”att bli sedd”
gäller både kunder och personal inom socialnämndens
verksamhet.
De prioriteringar som socialnämnden gjort för
2008 kunde genomföras till viss del.
Det förebyggande arbetet lyftes upp och diskus
sioner fördes inom alla verksamheter hur det ska
prioriteras. Projektmedel söktes inom olika områ
den för att man ska kunna satsa mera förebyggande,
bland annat inom rehabilitering, anhörigstöd,
demens och förebyggande hembesök till personer
över 75 år.
Med hjälp av projektmedel förstärktes stödet
till utsatta kvinnor i samverkan med kvinnojouren.
Nämnden arbetade även med stöd till personer med
missbruksproblem, stöd till barn med missbrukande
föräldrar samt stöd till psykiskt sjuka i projekt.
Socialnämndens kostnader påverkas mycket
av omvärldens åtgärder, till exempel landstingets,
arbetsförmedlingens och försäkringskassans.
Vid kostnadsmässiga jämförelser med andra
kommuner ligger Sunne kommuns äldreomsorg och
IFO mycket lågt.
Nämndens mål är att den som bedömts behöva
plats i särskilt boende ska få en plats inom tre måna
der. Det lyckades nämnden inte hålla under hela året.
Arbetet med samverkan över förvaltnings
gränserna och med andra samhällsorgan fortsatte,
bland annat samverkansprojektet ”Nya perspektiv”
med landstingets psykiatri.

Delmål

För att ha en god ekonomisk hushållning krävs att
nämnden inte bara mäter de finansiella målen, utan
även mäter kvaliteten i verksamheten. Därför har

Socialnämnden

socialnämnden tagit fram mätbara mått för alla sina
delmål.
För att få fram resultat genomfördes enkätunder
sökningar både hos kunder och medarbetare.
Enkäten lämnades till alla kunder. Av dem sva
rade 375. Svarsfrekvensen är 56,1 procent, vilket är
något lägre än föregående år.
Medarbetarundersökningen besvarades av 379
medarbetare. Enkäten lämnades till alla medarbetare.
Svarsfrekvensen är 72,3 procent, vilket även det är
något lägre än föregående år.
Eftersom det är tredje året som delmålen mäts
genom enkätundersökning, gjordes vissa justeringar
i rutinerna kring enkätarbetet. Nämnden strävar efter
att få så hög svarsfrekvens som möjligt.
Ekonomiska förutsättningar
Mål

Resultat

Budgetram ska hållas.

Socialnämnden
har nästan uppfyllt detta mål.

Resultatet visar på ett underskott på 457 tkr, vilket
är cirka 0,2 procents avvikelse.
Alla verksamheter ska hålla budgeten. Det har de
flesta också gjort.
Socialnämnden förbättrade kvaliteten på uppfölj
ningen av verksamheterna. Budgeten följs upp vid
varje nämndsammanträde.
Kompetent personal
Mål
100 % formell
utbildning.
Kompetensutveckling
3 % av arbetstiden.

Resultat
82 % har formell utbildning.
0–1,5 % av
arbetstiden.
36,8 %
1,5–3 % av
arbetstiden.
39,2 %
3 % och mer av
arbetstiden.
21,6 %

Kommentar till resultatet
Det är positivt att målet är nått för 12 procent fler än
föregående år. 2,4 procent har inte besvarat frågan.
Även om utformningen av enkätfrågan kan vara
en del av orsaken till att målet inte ser ut att ha nåtts,
visar ändå resultatet att kompetensutveckling måste
prioriteras ytterligare.
Socialförvaltningen har mycket kompetent personal.
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Kompetensutveckling inom äldreomsorgen
genom de riktade statliga medlen, Kompetensstegen,
pågick även under 2008.
Eftersom Kompetensstegen enbart var riktad till
äldreomsorg lämnades en ansökan om EU-medel
för kompetensutbildning riktad till övriga medarbe
tare inom socialförvaltningen. Medel beviljades till
en förstudie.
Nöjda kunder
Mål

Resultat

80 % nöjda kunder.

Stämmer helt
69,3 %.
Stämmer delvis
26,1 %.
Stämmer helt
50,4 %.
Stämmer delvis
36 %.
Stämmer helt
51,2 %.
Stämmer delvis
36,8 %.

80 % ska känna att de
fått information.

75 % ska känna att de
kan påverka.

Tydligt ledarskap
95,4 % nöjda
kunder.
86,4 % känner
att de fått
information.

88 % känner att
de kan påverka.

Genom en bra klagomålshanteringsmodell kan nämn
den få ett tydligt svar på hur nöjda eller missnöjda
kunderna är.
Följa lagarna
Mål
100 % av
överklagningarna ska
få avslag i domstol.
100 % av klagomålen
ska vara åtgärdade.

Kommentar till resultatet
År 2007 var det 99,5 procent som trivdes med arbetet. Det kan tolkas som en minskning under 2008,
men 3,2 procent besvarade inte frågan i enkäten.
För att arbetsmiljön och personalvården ska för
bättras arbetade alla arbetsplatser med systema
tiskt arbetsmiljöarbete. Det skedde genom ”Friskare
arbetsmiljö” eller genom arbetsmiljöverktyget FAS
(förnyelse, arbetsmiljö, samverkan), som är ett sys
tem för hur dialogen sker på arbetsplatsen.

Resultat
100 % av överklagningarna fick
avslag i domstol.
100 % åtgärdade klagomål.
Tre beröm och åtta klagomål
inkom under 2008.

Under året överklagades fyra ärenden till domstol.
Information om nya lagar sker fortlöpande till
alla medarbetare och till socialnämnden.

Mål
100 % genomförda
medarbetarsamtal
en gång/år.
Åtta arbetsplatsträffar/
år för alla.

Resultat
77,1 % genomförda
medarbetarsamtal under 2008.
Alla medarbetare erbjöds att delta
i minst åtta arbetsplatsträffar.
76 % deltog i minst åtta träffar
under 2008.

Kommentar till resultatet
Resultatet för båda dessa mål försämrades mot föregående år, vilket inte är bra. Verksamheterna behöver
förbättra detta.
Orsaken till att målet för medarbetarsamtal inte
uppfylldes är bland annat att personal som anställdes
vid årets senare del inte haft samtal.
Kontinuerlig utveckling i ledningsfunktionen
genomförs varje år genom utvärdering av arbetet i
lednings- och planeringsgrupperna.
Inom HUS-projektet (Hållbar hälsa och utveck
ling i Sunne kommun) fortsatte ledarutbildningsdagar
under året.
Arbetsmiljöverket granskade arbetsmiljön för
äldreomsorgens ledare. Granskningen visar bland
annat att resurser behövs för att lätta arbetstyngden.
Genom en projektanställning kunde nämnden under
2008 få fram hur arbetsmiljön kan förbättras.

Personalvård/arbetsmiljö
Mål

Resultat

Uppföljning av ”Friskare 96 % uppföljning, hela eller delar
arbetsmiljö” en gång/år. av ”Friskare arbetsmiljö” under
2008.
80 % ska trivas med
arbetet.
96,3 % trivs med arbetet.

Etik och bemötande
Mål

Resultat

80 % trygga kunder.

Stämmer helt
75,2 %.
Stämmer delvis
20 %.
Stämmer helt
76,3 %.
Stämmer delvis
20,5 %.

80 % ska känna
förtroende.

95,2 % känner
sig trygga.
96,8 % känner
att de har
förtroende.
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Fortbildning i etik och bemötande sker kontinuer
ligt, dessutom genom dialog på arbetsplatsträffar.

Kostnadsutveckling inom

Dialog i alla led

Äldreomsorgen

Mål

Resultat

100 % av
verksamheterna
ska ha företräde i
socialnämnden en
gång/år.
70 % av kunderna ska
känna sig sedda.

(mkr)
160
150

100 % hade företräde i
socialnämnden under 2008.
Stämmer helt
94,9 % av
76 %.
kunderna
Stämmer delvis känner sig
18,9 %.
sedda.
70 % av medarbetarna 88,4 % av medarbetarna känner
ska känna sig sedda.
sig sedda.

Kommentarer till resultatet
Målet att medarbetarna ska känna sig sedda är
nått, men resultatet är ändå en försämring på 5,5
procent.
Socialnämndens ledamöter och förvaltningens
ledningsgrupp förbättrade det interna arbetet genom
utvecklingsdagar.
I ledningsfilosofin presenterades främjandet av
oliktänkande som krävs för att få en ökad förståelse
och dialog mellan och inom verksamheterna

140
130
120

2004

2005

2006

2007

2008

Kommentar till diagrammet.
Orsaken till kostnadsökningen är den kraftiga löneökningen
för Kommunals medlemmar under 2008.

Individ- och familjeomsorg
(mkr)
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Tillgänglighet
Mål

socialnämndens olika områden

2004

2005

2006

2007

2008

Resultat

75 % svarsfrekvens på
telefon.
73 % besvarade telefonsamtal.

Genom strukturerad arbetsplanering kan tillgänglig
heten förbättras, och den har förbättrats jämfört med
föregående år.

LSS
(mkr)
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Nyckeltal
IFO
Nettokostnad per inv, kr
Därav försörjningsstöd, kr
Gruppboende, äldreomsorg
Antal i gruppboende
Nettokostnad/plats, tkr
Hagen, Gruppb+ korttidsvård
Antal platser
Nettokostnad/plats, tkr
Hemtjänst
Antal kunder
Nettokostnad/kund, tkr
Färdtjänst
Antal enkelresor
Kostnad/enkelresa, kr
Omsorgen, LSS
Antal boende
Nettokostnad/boende, tkr
Antal inskrivna i daglig vht
Nettokostnad per inskriven, tkr
Antal elevhemsplatser
Nettokostnad/boende
elevhem, tkr

Personal
2006

2007

2008

1 306
349

1 415
384

1 432
420

118
344

118
355

118
408

61
456

61
456

61
486

367
122

393
121

404
129

8 295
197

9 047
184

8 887
213

35
457
43
98
9

36
491
44
105
6

32
496
45
143
6

580

638

382

Viktiga händelser under året
n

n

n

n

n

n

n

Olika projekt och samverkan med andra i förebyg
gande syfte bland annat om kvinnofrid, behand
lingsinsatser för ungdomar, samprojekt inom miss
bruksvård och gruppverksamhet för barn.
Förebyggande projekt inom äldreomsorgen, bland
annat hälsosamtal, anhörigstöd, fall- och brand
prevention samt rehabiliteringsprojekt.
Fortsatt värdegrundsarbete.
För att öka samverkan med andra träffades regel
bundet representanter från olika verksamheter från
de fyra kommunerna i norr.
Fortsättning med HUS-dagar, då alla ledare i kom
munen träffas (Hälsa och utveckling i Sunne kom
mun).
Fortsatt sjukvårdsgaranti för alla medarbetare.
Invigning av nybyggd lokal för korttidsvistelse
inom LSS.

Årsarbetare
Genomsnittlig ålder
Kvinnor, procent
Män, procent
Sjukfrånvaro, tkr
Sjukdagar/anställd

2006

2007

2008

470
42
88
12
1 191
28

507
43
87
14
1 137
23

517
44
87
14
1 285
15

Antalet sjukdagar per anställd minskade radikalt.
En trolig orsak är att kommunen har en sjukvårds
garanti för alla anställda.
Utvecklingsarbete pågick för att öka delaktighe
ten genom att medarbetare får större insyn i verk
samhetens ekonomi.
Genom bland annat Kompetensstegen fortsatte
satsningen på kompetensutveckling inom äldre
omsorgen.

Årets resultat
Socialnämnden redovisar ett negativt resultat med
ca 0,2 procent (–457 tkr) för år 2008.
Den största orsaken till ett ändå bra resultat är
att intäkterna för i stort sett alla verksamheter blev
högre än planerat. Det beror i första hand på att
ansökta projektmedel i stor utsträckning beviljades.
En annan orsak är att en budgeterad ekonom
tjänst inte tillsattes.
Genom resursfördelningssystemet inom hem
tjänsten syns tydligt att de budgeterade timmarna
för 2008 inte överensstämt med beviljad tid. Cirka
3 600 timmar utöver budget beviljades.
Budgeten för färdtjänst räckte inte heller för
behovet. Det är speciellt resor till daglig verksam
het som ökat radikalt.
Budget för försörjningsstöd visar för första
gången på många år på underskott, vilket också ten
derar att bli större.
Under 2008 konstaterades en parallell utveckling
mellan försörjningsstödet och arbetslöshetssiffrorna
i kommunen.
Trots ett ökat behov av särskilt boende inom
äldreomsorgen de senaste åren, visar budget för
utskrivningsklara ett överskott.
Institutionsvård redovisar ett positivt resultat.
Behovet var inte så stort som beräknat, mycket
beroende på att satsningar inom öppenvård priori
terades.
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Rapportering enligt 16 kap. 6f § SoL
(socialtjänstlagen) och 28 § LSS
(Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade)

Från 1 juli 2006 respektive 1 juli 2008 har social
nämnden skyldighet att varje kvartal rapportera ej
verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL
respektive 9 § LSS till länsstyrelsen, kommunens
revisorer och kommunfullmäktige. Rapporten ska
ange antalet gynnande beslut som inte verkställts
inom tre månader från dagen för respektive beslut.
Rapport kvartal 4 2008:
Vsh

Kvinna

Man

Antal Tid från

Typ av

beslut bistånd
ÄO
ÄO

1
4

1
4

3 mån
4 mån

Bostad
Bostad

Framtiden

Socialnämnden ser med oro på framtiden, eftersom
behovet av tjänster inte minskar, vilket bekräftas av
kommunens demografikurva.
Dessutom påverkas nämnden av förändringar i
socialförsäkrings- och arbetsmarknadssystemen.
En oro är också vad LSS-kommitténs förslag till för
ändringar inom LSS innebär för kommunen i fram
tiden.
Kostnaderna ökar. Exempelvis lades kostnader
för jourtrafik (färdtjänst helger och nätter) på social
nämnden från och med 2009, vilket inte är budget
erat.
Ledningsgruppen fortsatte arbetet med att se över
utvecklingen av biståndsförfarandet till service
insatser.
En miljögrupp bildades inom förvaltningens led
ningsfunktion. Den påbörjade arbetet med att hitta
förslag på hur miljöarbetet kan förbättras.
Det finns ett stort behov av att planera för ett nytt
boende/center inom äldreomsorgen, speciellt för
demenssjuka, eftersom den problematiken ökar.
Femårsplanen som LSS-verksamheten upp
rättat visar ett ökat behov av boende i form av
servicelägenheter. Planering tillsammans med
Bostadsbolaget påbörjades.
För att socialnämnden ska klara de ökande beho
ven, behöver samverkan med andra intensifieras
och ytterligare förebyggande arbete genomföras. En
översyn behövs över hur verksamheter i kommunen

Socialnämnden

som handhar sysselsättning i olika former ska sam
ordnas.
Inom många verksamheter arbetar man redan
mycket bra med förebyggande åtgärder, till exem
pel med stödjande verksamhet tidigt och med ökad
delaktighet i personalgrupper.
En fråga är hur frivilligarbetet inom verksam
heterna kan öka.
För att klara av nyrekrytering och att sänka sjuk
frånvaron i framtiden planeras flera åtgärder, bl.a.
krävs en ökad samverkan med arbetsförmedling,
försäkringskassa och övriga nämnder i kommunen.
Genom att arbeta med ständiga förbättringar kva
litetsutvecklas verksamheterna.
Under 2008 planerades en utveckling/samord
ning av kommunens leasingbilar, för att på så sätt
kunna sänka kostnaderna.
Arbetet med att se över jämförelsetal och kostna
der med andra kommuner fortsätter.
Det är viktigt att fortsätta det påbörjade värde
grundsarbetet.
Verksamheterna präglas av engagemang och idé
rikedom. Vi kan möta framtiden med nyfikenhet och
tillförsikt.
Vi har bestämt att vi ska kännetecknas av
Samverkan över alla gränser genom förebyggande
och flexibla arbetsmodeller med fokus på individen.
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Natta på hemmet
En berättelse från vardagen berättad inför socialnämnden
av en medarbetare som arbetar natt:
Att jobba natt på Uddebo, det är ett stort ansvar må ni tro.
Där finns det väl inget att göra, men vänta, här ska ni få höra.
Vårt pass börjar klockan nio, och slutar efter timmarna tio.
Rapport från dagen vi får, sen vi till våra kära kunder går.
Att säga vi blir lite fler, jag är allt ensam en hel del.
Jänta från Sunne kommer klockan elva, till dess jobbar vi själva.
Runt 20 besök jag innan dess gör, hoppas att de gott sover som sig bör.
Nej, det är en del vakna, någon är pratsjuk och sällskap sakna.
Medicin är det någon som ska ha, bäst att jag rätt burk ta.
– En smörgås och ett glas mjölk, man vill ju sova som fôlk.
– Klart att du det ska få, sen måste jag till de andra gå.
Ett blodsocker klockan 22 ska tas, bäst att göra rätt, ingen rapport till vår MAS.
När de våra har fått sitt första besök, är det dags för lite annat stök.
Fem toaletter för gemensamt bruk vi har, inga baciller till varandra vi spar.
Nej, bäst att städa och göra den ren, ett larm jag fick, får ta det sen.
Toan förstod ni väl, den som larmar har ju sina skäl.
De kanske larmade för 5 minuter sedan, men det har de glömt redan.
Nu tillbaks till toaletten, sen tar jag itu med tvätten.
Om det i tvättstugan finns nåt kvar, dagpersonalen kanske idag hunnit har.
Tvätta, stryka och mangla minsann, säg vad en uska inte kan.
Nu är det dags för en kaffetår, sällskap jag nu också får.
Klockan har hunnit bli elva, en liten stund vi tar för oss själva.
Natten sedan rullar på, några besök på bygden vi gör få.
Vad gör vi sen för att tiden ska gå, det finns väl alltid något att hitta på.
Byta gardiner i något fönster, fint med nya mönster.
Städa allmänna utrymmen, kolla att ingen från sängen är på rymmen.
Detta är lite av vad vi på natten gör, lyssnat på mig ni gjort, det tackar jag för.
2008-04-14
Carina Liljemark
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På Mårbackas veranda 1930. Selma Lagerlöf omgiven av franska ministern och hans fru och barn. I samband med att Selma Lagerlöf får Legion d´honeur (hederslegionen). Foto Dan Gunner, Karlstad. Tillhör
Mårbackastiftelsen.
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Miljö- och
byggnadsnämnden
•

Bruttokostnaden var 7,5 mkr, något högre än 2007.

•

Resultatet visade ett underskott mot budget.

•

Miljöenheten omorganiserades under året, eftersom

Ordförande:
Arne Olsson
Förvaltningschef:
Anders Olsson

djurskyddskontrollen övergick till länsstyrelsen den 1
januari 2009. Från länsstyrelsen övertogs viss miljötillsyn.
•

Plan- och bygglovenheten kunde tack vare en
resursförstärkning klara sina mål.

•

Miljöenheten prioriterar bland annat trafikens
miljöpåverkan i tätorten kommande år.

•

För livsmedelstillsynen gäller att anpassa
livsmedelsföretagen efter det nya EG-regelverket.

•

Plan och bygglovenheten arbetar vidare med
översiktsplaneringen.

Verksamhet

Nämndens resultaträkning (tkr)

Miljö- och byggnadsnämnden ska fullgöra kom
munens uppgifter inom områdena miljö- och hälso
skydd samt plan- och byggverksamhet. I ansvaret
ingår bland annat att bevaka och följa utvecklingen
och ta de initiativ som krävs för att uppnå en i vid
mening god och säker miljö, övervaka efterlevnaden
av lagar samt lämna råd och upplysningar.
Nämndens uppgifter verkställs av förvaltningen,
som består av miljöenheten samt plan- och bygglov
enheten.

Miljö- och byggnadsnämnd

Intäkter

2006

2007

2008

3 217

2 974

2 057

Kostnader

6 810

7 398

7 536

Nettokostnad

3 593

4 425

5 479

Budget

3 935

4 425

5 265

342

0

–214

0

0

0

Avvikelse mot budget
Nettoinvesteringar

Fördelning av nämndens verksamhet

(kr/invånare)

Politisk verksamhet 7 %
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Plan/bygglovenhet 52 % Miljöenhet 43 %
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Måluppfyllelse
Följande verksamhetsmål antogs för 2008:
n

Ärendehanteringen ska bygga på kvalitet och
rättssäkerhet. Minst 90 % av de ärenden som
överklagas ska stå sig vid överprövningen (i
första instans).

Utfall: 50 % stod sig (tre av sex ärenden). I två
strandskyddsärenden upphävde länsstyrelsen nämn
dens dispens. Ett bygglovsärende upphävdes.
n

Minst 25 % av livsmedelsföretagen ska tillhöra

Miljöenheten

Tillsyn och kontroll utfördes inom de områden miljö
enheten ansvarar för, det vill säga områden som reg
leras i miljöbalken, livsmedelslagen och djurskydds
lagen. Tillsynsplanen uppfylldes i stora delar. I några
fall överträffades målen, i ett fåtal fall uppnåddes de
inte. Återstående arbetsuppgifter förs över till nästa år.
Enligt ett riksdagsbeslut flyttades djurskydds
kontrollen till länsstyrelsen från och med den 1 januari
2009. Därför omorganiserades arbetet vid miljöenhe
ten. Det innebar bland annat att djurskyddsinspektören
fick nya arbetsuppgifter.

den bästa erfarenhetsklassen (A) senast år 2010.

Utfall: Inget företag tillhör för närvarande
erfarenhetsklass A, på grund av att miljöenheten
ännu inte har börjat utvärdera företagen i det här
avseendet. Målet utgår från och med 2009, eftersom
nämnden inte kan påverka klassificeringen fullt ut.
n

Antalet befogade djurskyddsanmälningar
ska vara högst en senast år 2010 (gäller
djurhållare med regelbunden kontroll).

Utfall: Under 2008 inkom fem befogade anmälningar.
Målet utgår från och med 2009 då länsstyrelsen över
tar djurskyddskontrollen.
n

Senast år 2010 ska prioriterade miljömål
konkretiseras i lokala tillsynsmål.

Utfall: Under 2008 utarbetades tillsynsåtgärder/-mål
kopplade till ”God bebyggd miljö”. De fördes in i
2009 års tillsynsplan. Arbetet fortsätter under 2009
och 2010.
n

En ny fördjupad översiktsplan (ÖP) för Sunne
tätort ska antas senast år 2008.

Utfall: Översiktsplanen processas för närvarande
och bedöms kunna antas i juni.
n

En ny kommuntäckande ÖP ska antas senast
år 2010.

Utfall: Planprocessen påbörjas under 2009 med
programarbete. Plan- och bygglovenheten deltar i pro
jektet ”Planeringsportalen/GIS Arena”. Det ska bland
annat förenkla arbetet med att ta fram översiktsplaner.

Miljö- och byggnadsnämnden

Plan- och bygglovenheten

Efter resursförstärkningen löper nu planarbetet på
för såväl översiktliga planer som detaljplaner. Den
fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort fördes
till samråd (pågår till 090223). Detaljplanearbeten
avslutades för bibliotek och bostäder i centrum
(Sundsvik 4:3 med flera)och fritidsbebyggelse i
Bråsstorp. Detaljplanearbete bedrevs för bostä
der vid Järnvägsparken och Liljans strand, för nytt
verksamhetsområde väster om E45 och för ändring
av förhållanden inom Lysviks camping.
Hanteringen av bygglov fungerade väl, trots att en
ny bygglovshandläggare behövde rekryteras efter det
att den förre sade upp sig under april månad. Tjänsten
var obesatt från slutet av juni till mitten av oktober.
Antalet inkomna ärenden var 268 (261 år 2007).
Antalet beslut var totalt 539 (431).
Arbetet med registrering och ajourhållning av
BALK-systemet (byggnader, adresser, lägenhets
register) enligt ABT-avtal med Lantmäteriverket fort
löpte i den takt övrig verksamhet tillät. Ersättningen till
kommunen grundades på den kvalitetsnivå kommunen
uppnått och ersättning utgick enligt nivå två av tre.

Viktiga händelser under året
Miljöenheten
n

En kontinuerlig mätning av luftkvaliteten genom
fördes vid Storgatan i Sunne. Mätningen omfat
tar partiklar (PM10) och flyktiga kolväten, bland
annat bensen. Resultatet, som har redovisats för
Vägverket, visar att det periodvis finns problem
med höga partikelhalter.
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n

n

n

n

n

n

n

n

Miljöbalkstillsynen förstärktes. Bland annat
prioriterades hälsoskyddstillsynen på förskolor.
Enheten övertog miljötillsyn från länsstyrelsen,
vilket innebär att enheten nu bedriver tillsyn över
alla så kallade B-verksamheter i kommunen.
Arbetet med att kvalitetssäkra verksamhe
ten fortsatte. Under året tog enheten fram nya
handläggningsrutiner. Miljöenheten tog emot
besök från andra kommuner som studerade
kvalitetsarbetet.
Enheten medverkade i arbetet med den fördjupade
översiktsplanen för tätorten.
Med hjälp av bidrag från Vägverket inventerades
trafikbullernivåer i tätorten. 95 bostadsfastighe
ter har en ljudnivå som är lika med eller högre än
55 dB(A). Ett femtontal av dem, med ljudnivå 65
dB(A) eller högre, bör prioriteras för åtgärd. Även
skolområdet vid Skäggeberg bör prioriteras för
åtgärd.
Miljöenheten medverkade i projektet
Miljösamverkan Värmland som påbörjades under
året.
Djurskyddskontrollen avvecklades vid årsskiftet
2008/09 och flyttades över till länsstyrelsen.
Inom livsmedelskontrollen omprövades 28 verk
samheter för att uppfylla den nya livsmedels
lagen. Enbart vissa kommunala verksamheter
återstår nu att ompröva.
Miljöenheten utförde totalt 441 inspektioner och
fattade 270 tillsynsbeslut (2007: 347 inspektioner,
367 tillsynsbeslut).

Plan- och bygglovenheten
n

n

n

n

Efter det att den förre bygglovshandläggaren sagt
upp sig rekryterades en ny. Tjänsten var obeman
nad från 1 juli till 20 oktober.
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen
för Sunne tätort fortsattes med program- och
samrådsskeden. Planen bedöms bli antagen i juni
eller augusti 2009.
Enheten deltog i fortsatt samarbete med
SuToHaMu (Sunne, Torsby, Hagfors och
Munkfors kommuner), WEB-GIS Värmland och
Boverkets planeringsportal för att förenkla arbe
tet med översiktlig planering. Projektet fortsätter
till år 2009.
Detaljplaner antogs för ett nytt bibliotek och
bostäder i Sunne centrum, för bostäder i

n

Bråsstorp, för tillägg till bostadsplan vid Liljans
strand, samt utarbetades för bostäder söder om
Järnvägsparken, utbyggnad av Magasinsgatan och
nytt verksamhetsområde väster om E 45.
Enheten ordnade förvaltningsövergripande träffar i
den så kallade plangruppen med nio sammanträden.

Ärendetyp, antal
Totalt inkomna ärenden
Totalt antal remisser
Totalt antal delegerade beslut
Bygglov
… varav enbostadshus
… varav fritidshus
Förhandsbesked
… varav enbostadshus
… varav fritidshus
Detaljplaner (antagna)
Fördjupad översiktsplan

2006

2007

2008

337
489
503
196
19
13
23
12
6
6 (1)

261
488
369
160
17
8
32
13
10
9(2)

268
364
475
153
11
9
21
7
9
7(2)
1

Personal
Nämnden hade en viss personalomsättning under
året. Plan- och bygglovenheten rekryterade en ny
bygglovsingenjör. Från juli till mitten av oktober
var tjänsten obesatt.
Den livsmedelstjänst miljöenheten delar med
Torsby kommun stod tom under fyra och en halv
månad. Som kompensation förstärktes enheten med
en vikarie under hösten. En miljöinspektör sade upp
sin tjänst.
Arbetet på miljöenheten organiserades om. Två
medarbetare erbjöds nya arbetsuppgifter från och
med 2009, delvis som ett resultat av att djurskydds
kontrollen flyttades över till länsstyrelsen.
Efter en topp 2002 har sjukfrånvaron sjunkit mar
kant till en låg nivå. Under 2008 bestod sjukfrånvaron
enbart av korttidsfrånvaro.
Några kompetenshöjande inslag för personalen
var exempelvis nätverksträffar för sekreterare, hand
läggare och chefer.

Årsarbetare
Genomsnittlig ålder
Kvinnor, procent
Män, procent
Sjukdagar/anställd

2006

2007

2008

11
45
57
43
5

9
48
50
50
6

10
47
50
50
6
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Årets resultat
Under den senaste treårsperioden ökade kostnaderna
med 11 procent medan intäkterna minskade med 36
procent. Att intäkterna har minskat beror i huvudsak
på att nämnden under 2006–2007 erhöll bidrag för att
genomföra Björkenprojektet. Tillsynsintäkterna har
samtidigt ökat medan bygglovsintäkterna minskat.
Personalkostnaderna ökade under samma period
med 21 procent och uppgår nu till 70 procent av de
totala kostnaderna.
2008 redovisas ett överskridande i förhållande
till budget på 214 tkr. Resultatet fördelar sig på de
olika verksamheterna enligt nedan:
n

n

n

politisk verksamhet +65 tkr
miljöenheten –105 tkr
plan- och bygglovenheten –174 tkr.

Miljöenhetens överskridande beror i huvudsak på lägre
intäkter än budgeterat. Plan- och bygglovenhetens
överskridande beror främst på högre kostnader för
konsultinsatser och lägre intäkter än budgeterat.

Framtiden
Miljöenheten
En viktig fråga på både kort och lång sikt är de
miljöproblem i form av höga partikelhalter och
bullernivåer som trafiken längs Storgatan genererar.
Miljöenheten prioriterar frågan under 2009.
Viktiga frågor inom miljöbalkens område är
exempelvis diskussionen om man ska införa en så
kallad riskbaserad tillsyn och taxa. Liksom under
2008 lägger enheten mer resurser på hälsoskydds
tillsynen jämfört med tidigare år. Enheten planerar
att fokusera på energianvändning vid tillsyn av verk
samheter och i viss mån på området förorenad mark.
Miljöenheten fortsätter att utveckla arbetet mot en
miljömålsstyrd tillsyn.
Eftersom djurskyddskontrollen har flyttats över
till länsstyrelsen minskar miljötillsynen av lantbruk
av resursskäl under något år.
Inom livsmedelskontrollen fortsätter arbetet
med att anpassa livsmedelsföretagen och verksam
heterna till det nya EG-regelverket. Under 2009 ska
den så kallade erfarenhetsmodulen börja tillämpas.
Den innebär att man bedömer hur väl en verksam
het fungerar. Bedömningen ligger sedan till grund
för hur omfattande kontrollen av verksamheten blir

Miljö- och byggnadsnämnden

följande år. En väl fungerande verksamhet får med
systemet färre kontrolltimmar och därmed en lägre
kontrollavgift.
Samarbetet med Torsby kommun om en inspektörs
tjänst upphör under hösten 2009. Samarbetet har varit
lyckat, men Torsby kommun har valt att säga upp
avtalet. För Sunnes del medför det att kommunen
måste rekrytera en livsmedelsinspektör på 50 pro
cent. Rekryteringen krävs för att lagstiftad kvalitet och
volym i kontrollverksamheten ska upprätthållas.
Enheten avser fortsätta arbetet med att kvalitets
säkra verksamheten. Arbetet innebär i huvudsak att
utarbeta skriftliga rutiner och mallar.

Plan- och bygglovenheten

Enheten fokuserar 2009 på arbetet med dels en för
djupad översiktsplan för Sunne tätort, dels detaljpla
ner för att möta en stark efterfrågan på områden för
bostäder och lokaler i centrala lägen, dels nya områ
den för verksamheter.
Under andra halvåret 2009 sätts arbetet med den
kommuntäckande översiktsplanen igång på allvar.
Genom statsbidrag blir det möjligt att arbeta med
temat vindkraft dessförinnan.
Hållbarhetsaspekterna integreras i samhälls
planeringen när det gäller exempelvis vindkraft,
uthållig kommun och miljömål.
Förändringar i plan- och bygglagen (PBL) kan
påverka verksamheten och behöver bevakas. Det
systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter enligt plan.
Ett kvalitetsledningssystem för enheten utvecklas i
den takt som övrig verksamhet tillåter.
Tillsynen av att energideklarationer utförs enligt
lag är en ny arbetsuppgift som verksamheten tillde
lats, utan möjlighet att täcka kostnaderna för arbetet.
En ny strandskyddslag väntas under året. Den
föranleder sannolikt fördjupat arbete inom ramen
för den översiktliga planeringen.
Kommunens sparprogram för 2009–2011 påver
kar också den samlade verksamheten.
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Nyckeltal, nettokostnad kr/invånare
2004 2005 2006 2007 2008
Politisk verksamhet
Plan- och
bygglovenheten
Miljöenheten
Miljö och hälsa,
myndighetsutövning
Sunne
Värmlands län
Övriga kommuner,
12 500–25 000 inv
Hela riket

19

20

18

22

21

135
104

119
122

126
120

190
115

212
174

102
115
120

107
138
120

135
140
138

129
147

115

114

126

*

125
122

*Värden för 2008 har ännu inte publicerats av SKL
(Sveriges Kommuner och Landsting).

Miljö- och byggnadsnämnden

Resan till Främre Orienten 1899–1900, här i båt på Nilen på väg till Assuan. Sophie Elkan i mörka kläder
sitter i mitten, på hennes högra sida Selma Lagerlöf. Tillhör Mårbackastiftelsen.
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Överförmyndar
nämnden
•

Bruttokostnaden var 1,0 mkr.

•

Verksamheten visade ett litet underskott.

•

Fem ensamkommande, asylsökande barn

Ordförande:
Bengt Gullström

togs emot i kommunen.
•

Behovet av gode män ökade.

•

Fler gode män behövs och fler behöver
därför utbildas.

Verksamhet
Överförmyndarnämnden är en myndighet som är
lagstadgad och ska finnas i varje kommun, antingen
som överförmyndarnämnd eller som ensam över
förmyndare. Överförmyndarnämndens uppgift är
att ansvara för tillsyn av godmanskap, förvaltarskap
och förmynderskap. Överförmyndarnämnden består
av tre ledamöter och tre ersättare. Tillsynsmyndighet
för överförmyndarnämnden är länsstyrelsen. I över
förmyndarnämndens verksamhet förekommer för
närvarande 211 huvudmän varav 151 utgörs av god
manskap enligt 11 kap 4 § FB, ett godmanskap
enligt 11 kap 2 § FB, två gode män för ensamkom
mande barn och ett förvaltarskap enligt 11 kap 7 §
FB.Resterande ställföreträdarskap avser förmynder
skap.

Överförmyndarnämnd kostnad kr/invånare
Nämndens resultaträkning
(tkr)
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Budget
Avvikelse mot budget
Nettoinvesteringar

2006

2007

2008

0
498
498
550
52
0

0
612
612
601
–11
0

119
1012
893
882
–11
0

Överförmyndarnämnden är ny från 2007. Tidigare låg
kostnaderna under kommunstyrelsen.

Överförmyndarnämnd kostnad
(kr/invånare)
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Måluppfyllelse
Överförmyndarnämnden har till uppgift att pröva
varje ärende som kommer in, förbereda ären
det genom att ta in alla uppgifter som behövs om
huvudmannen och dennes släkt samt kontakta de
närmast anhöriga. På samma sätt görs med de gode
män som föreslås. Före 1 mars varje år ska ställföre
trädarna komma in med årsräkning. Granskning av
årsräkning och bedömning av arvode till ställföre
trädare utförs av handläggare.

Viktiga händelser under året
Sunne kommun tog emot fem ensamkommande
asylsökande barn.
Handläggaren och ledamöter deltog i kurser och
nätverksträffar.
Från den 1 januari 2008 utökades handläggarens
tjänst till 75 procent.

Framtiden
Man ser en tydlig ökning av behovet av godmanskap,
vilket också ställer högre krav på organisationen.
I och med att behovet ökar, krävs också mer
utbildning av både gode män och handläggare.

Årets resultat
Överförmyndarnämnden hade ett litet underskott i
sin budget för 2008. En av orsakerna är att fler gode
män arvoderades av kommunen.

Överförmyndarnämnden

Selma Lagerlöf vid sitt skrivbord i biblioteket på Mårbacka.
Foto Dan Gunner. Tillhör Mårbackastiftelsen.
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Kommunrevisionen
•

Den antagna revisionsplanen följdes.

•

Under 2008 genomfördes de granskningsuppdrag

Ordförande:
Anders Ramström

revisorerna planerat.
•

Årligen utvärderas utförda granskningsuppdrag.

•

En uppdatering av analyser om risk och väsentlighet
ligger till grund för kommande granskningar; allt för att få
en effektiv revision.

Verksamhet
De förtroendevalda revisorerna arbetar på direkt upp
drag av kommunfullmäktige. Granskningsområdet
täcker hela kommunen, exklusive fullmäktige. Att
vara förtroendevald revisor i en kommun är ett upp
drag vars syfte är att med oberoende, saklighet och
integritet granska verksamheterna i nämnder och
styrelser i kommunala bolag och stiftelser. Enligt
lagen ska revisorerna ha sakkunnigt biträde. I Sunne
kommun är detta biträde revisionsfirman Deloitte.
Revisionen regleras i följande författningar och
lokala föreskrifter:
n

n

n

n

kommunallagen (KL) 9 kapitlet,
10:e kapitlet i aktiebolagslagen (ABL),
revisionsreglemente, av fullmäktige utfärdade före
skrifter för revisionen,
god revisionssed i kommunal verksamhet.

Kr/invånare
Nämndens resultaträkning
(tkr)

2006

2007

2008

0
404
404
500
96
0

0
367
367
500
133
0

0
373
373
525
152
0

Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Budget
Avvikelse mot budget
Nettoinvesteringar

Kommunrevisionens kostnad
(kr/invånare)

Kommunallagen ändrades 2006, bland annat med
att antalet revisorer ökade från tre till fem.
Enligt kommunallagen 9:9 granskar revisorerna
årligen all verksamhet i den omfattning som föl
jer av god revisionssed. Begreppet all verksam
het avser styrelsers och nämnders verksamhet på
ett övergripande plan. Revisorerna ska pröva om

50
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0

Kommunrevisionen

2004

2005

2006

2007

2008

79

verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om
räkenskaperna är rättvisande och om den interna
kontroll som görs inom styrelsen är tillräcklig.
Granskningsinsatserna ska prövas utifrån risk
och väsentlighet. Analysen utifrån risk och väsent
lighet 2008 samt de resurser som funnits tillgäng
liga har legat till grund för revisionsplanen för 2008.
Denna har omfattat följande granskningar:
n

n

n

n

n

n

delårsrapport 2008,
årsredovisning 2008,
granskning av Holmby återvinningscentral och
miljöfarligt avfall,
granskning av delegation och återrapportering,
granskning av beslutskalkyler,
granskning av fastighetsunderhåll.

De granskningar som genomförs sammanställs
i revisionsrapporter som lämnas kontinuerligt till
berörd nämnd samt till kommunfullmäktige.

Måluppfyllelse
Den antagna revisionsplanen följdes. Under 2008
genomfördes de granskningsuppdrag revisorerna
planerat. Årligen utvärderas utförda gransknings
uppdrag. En uppdatering av analyser om risk och
väsentlighet ligger till grund för kommande gransk
ningar; allt för att få en effektiv revision.

Framtiden
Kommunrevisionen arbetar även fortsättningsvis uti
från en analys av risk och väsentlighet. Arbetet med
verksamhetsbesök och nämndträffar intensifieras.

Förutom framtagna revisionsrapporter har revi
sorerna följt nämndernas verksamheter genom
protokolläsning, studier av övriga handlingar, delta
gande vid styrelsesammanträden och verksamhets
besök. Revisorerna har dessutom träffat kommun
fullmäktiges presidium.

Kommunrevisionen

Utanför Västra Flygeln. En last med Mårbacka Skrädda Havremjöl klar för leverans från Mårbacka.
Fr. v: Inspektor Raoul Kajland, Ellen Lundgren med hunden Liss, Selma Lagerlöf, Erik Johansson, Tora
Bergkvist, Ivar Olsson, Maja Rååd, Karl Henriksson och Hanna Lavner. På lastbilsflaket Gunnar Lavner.
Foto D O Holmquist,Sunne. Tillhör Sunne Hembygdsförening.
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Ordförande:
Berit Arnesson

Valnämnden
•

Valnämnden har följt budget.

•

Under 2008 genemfördes inga val varför
nämnden inte haft någon aktiv verksamhet

Verksamhet
Valnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.
Enligt vallagen ska en valnämnd finnas i varje
kommun. Valnämndens uppgift är att genomföra
allmänna val till riksdag, landsting och kommun
fullmäktige, folkomröstningar (både nationella och
lokala) samt val till Europaparlamentet.
Tillsynsmyndighet över valnämndens arbete är
länsstyrelsen.
Ordinarie val till riksdag samt landsting och
kommunfullmäktige hålls vart fjärde år. Val till
Europaparlamentet hålls i juni vart femte år.

Nämndens resultaträkning (tkr)
Intäkter

2006

2007

2008

172

0

0

Kostnader

311

4

5

Nettokostnad

139

4

5

Budget

250

5

5

Avvikelse mot budget

111

1

0

0

0

0

Nettoinvesteringar

Måluppfyllelse
Syftet är att garantera det fria valet och individens
valhemlighet. Valnämnden ansvarar för att det finns
platser där väljarna kan lämna sina röster före och
på valdagen. Lokalerna ska ge väljarna goda möjlig
heter att rösta. Lokalerna ska finnas på lämpliga
ställen, vara handikappanpassade och vara öppna
passande tider.

Valnämndens kostnad
(kr/invånare)
20

Viktiga händelser under året
Under 2008 genomfördes inga val.

15
10

Framtiden

5

År 2009 genomförs val till Europaparlamentet och
2010 genomförs allmänna val i Sverige.

0
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Östra Ämterviks kommunalnämnd framför sockenstugan1928
Stående fr. v: Oskar Larsson, Bonäs. Oskar Olsson, Visteberg. Ernfrid Larsson, Gunnerud. Gustaf Nilsson,
Mosserud. Ragnar Hagestam, Prästbol. Adolf Borg, Norra Gunnerudstorp. August Söderberg, Norra Ås.
O Larsson. Wilhelm Johansson, Dalen. E Nilsson. Martin Boström, Bogerud. J Persson. Bertil Eriksson,
Humletorp. Samuel Friman, Smedsby. David Magnusson, Bonäsbråten.
Sittande fr. v: Oskar Eriksson Fölsvik, Ivar Nielmark, Knutserud. Selma Lagerlöf, Mårbacka. Ragnar Chöler, Gårdsjö. Albin Wiklund, Korterud. Foto David Otto Holmquist, Sunne. Tillhör Mårbackastiftelsen.
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Tillämpade redovisningsprinciper
Sunne kommun följer den kommunala redovisningslagen.

Kommunens samlade pensionsskuld uppgick den 31 decem-

Kommunen följer rekommendationerna från Rådet för kommu-

ber till 276 mkr. Återlån till verksamheten har skett. Under av-

nal redovisning (RKR) eller dess företrädare, bortsett från det

sättningar har redovisats 9,7 mkr. Kommunen har beslutat att

som kommenteras nedan.

från och med 2000 betala hela det årliga intjänandet av pensio-

Periodisering av skatteintäkterna

nen för individuell avsättning.
Under ansvarsförbindelse finns de pensionsförpliktelser

I enlighet med RKRs rekommendation nr 4.2 har kommunal-

som har tjänats in av arbetstagare och pensionstagare före

skatten periodiserats. Det innebär att kommunen i bokslutet för

1998. Dessa räknas årligen upp enligt ett index och har redu-

2008 bokfört den definitiva slutavräkningen för 2007 och en pre-

cerats med årets utbetalningar till pensionstagare. Under året

liminär slutavräkning för 2008. Det slutliga taxeringsutfallet för

har 11,3 mkr (inklusive löneskatt) kostnadsförts i försäkrings-

2007 var vid bokslutstillfället känt och slutavräkningen uppgick

premier.

till + 500 kr per invånare. I bokslutet 2007 bokfördes en prognos
över utfallet, som var + 567 kr per invånare. Mellanskillnaden

Värdering av pensionsförpliktelser

mellan prognos och utfall, – 67 kr per invånare (november

En värdering av pensionsförpliktelserna har gjorts av KPA

2006), har resultatredovisats i bokslutet 2008 (– 1,0 mkr). Den

och SPP med tillämpning av RIPS 07. I redovisade pensions

preliminära slutavräkningen för 2008 har fastställts till – 242 kr

förpliktelser, både avsättning och ansvarsförbindelse, har sär-

per invånare (november 2007) och har baserats på den prog-

skild löneskatt inkluderats.

nos som SKL angivit för ändamålet. Detta belopp (3,3 mkr) har
belastat resultaträkningen.

Periodisering av löneskatt

Semesterlöneskulden
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar. Tillsammans med okompenserad övertid och därpå upplupen

Enligt RKRs rekommendation nr 5 från 1999 har den särskilda

arbetsgivaravgift har semesterlöneskulden redovisats som

löneskatten på pensionskostnaden periodiserats. Rekommen-

kortfristig skuld.

dationen har tillämpats från 2000 års bokslut.

Övriga löneskulder

Upplysningar om pensionsförpliktelser
och pensionsmedel

Övriga löneskulder avser löner för arbeten utförda under bok-

Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som kom-

arbetade timmar, ersättning för ob-tid för timanställda och sam-

munen har till arbetstagare och pensionstagare. Den bygger

manträdesarvoden för förtroendevalda. Denna redovisnings-

på en genomsnittlig livslängd för dessa på 80 år. Den sam-

princip tillämpas sedan 2003.

lade pensionsskulden återfinns under raderna avsättningar för

slutsåret men som utbetalats i januari. Det kan till exempel vara

pensioner och kortfristiga skulder och under raden pensions-

Anläggningstillgångar

förpliktelser som inte har upptagits bland skulder och avsätt-

I balansräkningen har anläggningstillgångar tagits upp till

ningar. Denna rad ligger under ansvarsförbindelse utanför

anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar.

balansräkningen.

En anläggningstillgång börjar skrivas av när den tas i bruk. De
planenliga avskrivningstiderna följer SKLs rekommendation.

(mkr)
Avsättningar för pensioner (inkl särskild löneskatt) och liknande förpliktelser
Ansvarsförbindelser (inkl särskild löneskatt, dvs pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland avsättningarna)
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel
Återlånade medel(skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och finansiella placeringar)

9,7
266,0
0
275,7

Tillämpade redovisningsprinciper
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Exploateringsredovisning

Sammanställd redovisning för koncernen

Exploateringsverksamheten har redovisats löpande som

Den sammanställda redovisningen omfattar Sunne kommun

projektredovisning och värdena vid årsskiften har redovisats

och samtliga dotterbolag. Med dotterbolag avses bolag där

som omsättningstillgång (eller kortfristig skuld). Avslut av

kommunen äger mer än 20 procent av aktierna. Den samman-

exploateringsområden har redovisats som kostnad eller intäkt

ställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden

i resultaträkningen.

med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att

Redovisning av va-verksamhet

anskaffningsvärdet av aktierna i dotterföretaget har avräknats
mot det matematiska värdet vid förvärvstidpunkten. Propor-

Från och med 2007 krävs att va-verksamheten särredovisas.

tionell konsolidering innebär att endast den ägda andelen av

Huvudsyftet är att säkerställa att avgiften inte blir för hög över

företaget har konsoliderats.

tiden. Va-verksamheten har en egen kod vilket innebär att verk-

Interna poster av väsentlig karaktär mellan de ingående

samhetens resultatposter enkelt kan plockas ut. Vissa balans-

bolagen och kommunen har eliminerats. Olikheter i periodi-

poster, som går att direkt härleda till va-verksamheten (till ex-

sering av kostnader och intäkter har justerats. När det gäller

empel anläggningstillgångar och kundfordringar för bruknings

avskrivningsprinciper och värdering av tillgångar har ingen

avgifter), har specificerats i en not. Va-verksamheten hade

anpassning gjorts i koncernen, utan bokslutet har baserats

under året inte ett eget likvid- eller leverantörsskuldkonto, utan

på respektive enhets avskrivnings- och värderingsprinciper.

ingår här i kommunens samlade balans- och kassaredovisning.

Obeskattade reserver i dotterföretagens balansräkningar har

En särskild sidoordnad särredovisning för va-verksamheten

tillförts dels eget kapital, dels uppskjuten skatt.

har upprättats enligt dessa principer.

Anslutningsavgifter
Va-anslutningsavgifterna har redovisats som intäkt i resultaträkningen.

Tillämpade redovisningsprinciper

85

Ord- och begreppsförklaringar
Den finansiella utvecklingen under året har åskådliggjorts

Avskrivningar

med hjälp av resultaträkning, balansräkning och finansierings

Anläggningstillgångar som fortlöpande minskar i värde

analys. Sambandet mellan dem kan beskrivas så här:

ska årligen belastas med en värdeminskning (avskrivning).
Avskrivningsbeloppet ska anpassas till lämplig tidplan med

Resultaträkning

hänsyn till tillgångens uppskattade ekonomiska livslängd.

+ Intäkter
– Kostnader

Eget kapital

= Förändring av eget kapital.

Kommunens totala egna kapital består av anläggningskapital
(bundet kapital i anläggningar med mera) och rörelsekapital

Balansräkning

(fritt kapital för framtida drift- och investeringsändamål).

Anläggningstillgångar
+ Omsättningstillgångar

Kortfristiga skulder

= Kapitalanvändning.

Kortfristiga lån och skulder med en löptid eller förfallodag inom

Eget kapital

ett år från bokslutsdagen.

+ Avsättningar
+ Långfristiga skulder

Soliditet

+ Kortfristiga skulder

Visar det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna

= Kapitalanskaffning.

(balansomslutningen). Soliditet anges i procent.

Kassaflödesanalys

Likviditet

+ Inbetalningar

Innebär betalningsberedskap på kort sikt (förmågan att betala

– Utbetalningar

skulder i rätt tid).

= Förändring av likvida medel.

Nettoinvesteringar

Resultaträkningen

Innebär investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag

Visar hur förändringen av det egna kapitalet uppkommit un

med mera.

der året. Det egna kapitalets förändring kan även utläsas av
balansräkningen.

Nettokostnader
Innebär driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och

Balansräkningen
Visar den ekonomiska ställningen och hur den förändrats un

ersättningar. De finansieras med skattemedel.

der året. Tillgångarna visar hur kommunen använt sitt kapital

Långfristiga skulder

(i anläggnings- och omsättningstillgångar) respektive hur ka

Skulder med löptid överstigande ett år.

pitalet har anskaffats (i lång- och kortfristiga skulder samt eget
kapital).

RIPS 07
Riktlinjer för pensionsskuldsberäkning. Den av Sveriges Kom

Kassaflödesanalysen

muner och Landsting antagna beräkningsmodellen för pensions

Visar hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet med

förpliktelser.

mera har förändrat likviditeten.

Nyckeltal

Anläggningskapital

Mäter förhållandet mellan två storheter, till exempel likvida

Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden mellan an

medel i procent av externa utgifter (likviditeten).

läggningstillgångar och långfristiga skulder.

Ord- och begreppsförklaringar
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