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Året som gått 2015

6 juni

Nobelfesten på Brogården

6 juni i Sunne firades på temat mångfald under namnet ”Hurra vi är olika”. Dagen innehöll en mångfaldsparad, tal av Barbro Westerholm, hyllning av
nya svenska medborgare och Sunnes ungdoms
talanger samt ”Årets bry sig om:are”, barnaktiviteter
på Megafon, underhållning av Diamond Dogs, dans av
flyktingbarn från Gylleby, gemensam picknick,
politiker som tog emot i åsiktstältet och nationalsång
av Sunnetjejen Alicia Emilsson.

Femte året i rad hade Brogården sin uppskattade
Nobelfest. Det som är roligt är att personalen tar själva
ett stort ansvar och planerar för festen. De boende
uppskattar verkligen att få klä upp sig och äta en tre
rätters middag. Det har också blivit en tradition att
alla boenden får den goda maten och att de dukar fint
den dagen.

Barnens hus

Holmby ÅVC

Personalen på Holmby återvinningscentral har nu fått
ändamålsenliga lokaler med ett riktigt personalrum,
separata omklädningsrum för herrar och damer. I personalbyggnaden finns ett konferensrum där vi kan ta
emot studiebesök eller använda som sammanträdesrum. Vi har också byggt en besökstoalett som är handikappanpassad. Det som är kvar är att bygga är trapp
och ramp till ingångarna.

Förskolan Barnens Hus i Lysvik, byggdes ut under
våren. Förskolan inrymmer efter byggnationen tre
åldersindelade avdelningar Sländan, Humlan, Fjärilen
samt matsal för förskolan och skolan. I samband med
ombyggnationen så gjordes köket om så att maten
lagas nu på plats.

SFI är årets arbetsplats i Sunne kommun

Trivselprogrammet
Förskoleklass upp till årskurs 6 anslöt sig som första kommun i Värmland till Trivselprogrammet. En
metod för att skapa ökad aktivitet, trygghet och struktur under rasterna. Inkludering, vänlighet och respekt
är viktiga ledord i arbetet.

Utmärkelsen ”Årets arbetsplats” instiftas för att uppmärksamma och belöna de arbetsplatser som arbetat
särskilt bra med att utveckla och förbättra sin verksamhet med medborgarens/kundens bästa i fokus.
Vinnare blir den arbetsplats som bäst kunnat möta
nya utmaningar och därmed gjort störst skillnad för
medborgaren/kunden utifrån Sunne kommuns värdegrund - respekt, utveckling och professionalism.
Utmärkelsen delades ut på Sunne kommuns personalfest. Priset är en kompetensutvecklingscheck på
20 000 kronor till arbetsplatsen.

Prinsbesök

Prinsparet Carl Philip och Sofia gjorde sitt första officiella besök som gifta i Värmland – i augusti. Här
besöker de Selma Lagerlöfs minnesgård, Mårbacka.
Drygt 60 journalister och fotografer bevakade besöket
och många kom för att få hälsa på prinsparet.

Kommunstyrelsens ordförande
Det har varit ett händelserikt och roligt första år som
kommunalråd. Att få en så kallad smekmånad i uppdraget var inte att tänka på.
Vi började med att göra tre stora förändringar. Den
första var att gå in i en ny politisk organisation: att
lämna nämnderna och ersätta dem med utskott under
kommunstyrelsen. I samband med det gjordes den
andra förändringen som rörde förvaltningen och gick
ut på att få till en mer samlad organisation – allt för
att förbättra för oss alla. Den tredje stora förändringen
var att anställa en ny kommunchef efter Olle Edgren.
Ny på denna position blev Berit Westergren.
Några andra politiska beslut:
● Skolstrukturen fastslogs i augusti i bred politisk
samsyn och efter utredning och dialog med kommuninvånarna.
● Under 2015 beslutades att ge äldre möjlighet att
välja mellan varm eller kyld mat. Detta beslut börjar gälla från 1 januari 2016.
● Det planerade LSS-boendet ändrades till Rågvägen
i stället för Boställsvägen.
Under sommaren testade vi att ha en turistfilial i centrum. Resultatet blev bra.
Fullmäktigeberedningen Framtidens äldreomsorg
presenterade sin slutrapport. Kommunstyrelsen fick
uppdraget att se på framtidens behov och fortsatt
utveckling av boendemiljöer.
Inför att Teaterbiografen skulle fylla 100 år, kom
en ansökan in till kommunen om ekonomiskt stöd.
Beslutet blev att vi gick med på att ge föreningen ett
lån för att få en nyrenoverad biograf i kommunen.
Idag är biografen den absolut finaste i Fryksdalen.
Vi ändrade bolagsordningen och ägardirektiven för
de kommunala bolagen Sunne Turism AB och Sunne
Bostads AB för att kunna agera med nya förutsättningar inom respektive område.

Efter många års diskussion beslutades att kommunen skulle sälja fastigheten Slottet till lokala intressenter. Dessa renoverade upp huset och fick in ny verksamhet i fastigheten. Många oroliga kommuninvånare
med stor kärlek till slottet kunde pusta ut när resultatet
till slut blev fulländat.
Jag vill tacka alla kommunens anställda: Utan er
hade det aldrig blivit den goda verksamhet som vi
skapar och ger till kommuninvånarna, besökare, företag och andra organisationer. Det är vi tillsammans
som driver Sunne framåt. Det kommer med all sannolikhet att bli ett spännande 2016 på många områden.

Kommunstyrelsens ordförande

Tobias Eriksson
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Omvärldsanalys

Samhällsekonomi och arbetsmarknad
Världsekonomin utvecklades trögt och osäkerheten
bland konjunkturbedömarna ökade under hösten. Det
beror till större del på tveksamhet kring Kinas förmåga att hantera sin ekonomi än på svag global tillväxt. USA, Storbritannien och euroområdet går bra
och de är viktiga exportmarknader för Sverige.
Svensk ekonomi utvecklades starkt och den
utdragna lågkonjunkturen verkar snart vara över.
Konjunkturinstitutet anger att BNP växte med nära
4 procent, vilket är en toppnotering bland OECDländerna. Den ekonomiska politiken var mycket
expansiv och det gav extra skjuts åt konjunkturen.
Bland annat medför den stora flyktinginvandringen på
kort sikt kraftigt ökade offentliga utgifter.
Det låga ränteläget drev på den inhemska efterfrågan, samtidigt som det bidrog till en relativt svag
krona. Den svagare kronan och en starkare europeisk
investeringskonjunktur gynnade svensk export.
Sysselsättningen har ökat relativt snabbt de senaste
åren och företagens anställningsplaner pekar på en
minst lika snabb ökning framöver. Arbetslösheten
fortsatte därmed att minska.

Omvärldsanalys

I slutet av december var 381 000 personer arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd.
Det var 4 000 färre än för ett år sedan. Det innebar en arbetslöshetsnivå på 8 procent för hela riket.
Arbetsförmedlingens statistik visar att antalet arbetslösa minskar framför allt bland inrikes födda, men
också för personer födda i Europa. Samtidigt fortsatte
arbetslösheten hos personer födda utanför Europa att
öka till 143 000. Utvecklingen beror på att allt fler
nyanlända skrivit in sig på Arbetsförmedlingen.
Den öppna arbetslösheten var i riket 3,3 procent
och i Värmland 3,4 procent. (Ett år tidigare låg den
både i riket, i Värmland och i Sunne på 3,4 procent.)
I Sunne var den öppna arbetslösheten 3,8 procent,
eller 301 personer, en ökning med 31. Arbetslösheten
ökade alltså snabbare i Sunne än i både riket och i
Värmland. Av ungdomarna i åldern 18–24 år var
3,8 procent, 47 stycken, öppet arbetslösa, 3 färre än
för ett år sedan. Av de utrikes födda var 22,3 procent,
119 personer, öppet arbetslösa, 75 fler än för ett år
sedan. Relativt sett är den andelen betydligt högre än i
både riket, 15 procent, och Värmland, 18 procent.
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Den stora mängden flyktingar höjer enligt Kon
junkturinstitutet arbetslöshetsandelen de närmsta
åren, eftersom det tar lång tid för nyanlända att hitta
ett jobb. Det är först när de fått uppehållstillstånd som
arbetskraftsutbudet påverkas.

Statens finanser
Statens preliminära resultat 2015 var –33 miljarder
kronor, vilket är en förbättring med cirka 39 miljarder
mot 2014.
Inkomsterna var preliminärt 859 miljarder kronor,
vilket är 69 miljarder högre. Skatteinkomsterna
ökade med 74 miljarder, medan övriga inkomster
minskade med 5 miljarder. Utgifterna uppgick preliminärt till 892 miljarder, vilket är cirka 30 miljarder
högre än föregående år. Det beror främst på att statsskuldsräntorna belastades med stora valutakursförluster.
Årets takbegränsade utgifter uppgick till 1 134 miljarder kronor, vilket är 38 miljarder högre än 2014.
Ökningen förklarades av högre utgifter på flera områden, främst allmänna bidrag till kommuner, migration
och ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Marginalen till utgiftstaket blev preliminärt 24 miljarder.

Kommunernas ekonomi
SKL bedömer att det sammanlagda resultatet för kommunerna blir 7 miljarder kronor år 2015. Då ingår
en engångsintäkt på halva det beloppet från AFA
Försäkring. Justerat för engångsintäkten är det en
försämring av resultatet med 6,5 miljarder kronor.
Bedömningen är att förskola, grundskola och hemtjänst
ökade kraftigt. Flyktingmottagandet ökade också,
framför allt under senare delen av året. Mottagandet
finansieras till stor del av staten, vilket betyder att verksamhetens intäkter ökar i ungefär lika stor omfattning
som kostnaderna och påverkar därmed i relativt liten
grad årets resultat. Även om det inte påverkas just nu
innebär situationen stora utmaningar på kort och lång
sikt, inte minst för de kommunala verksamheterna individ- och familjeomsorg och utbildning. Även bostadsförsörjningen har hamnat i fokus.

Befolkning
Befolkningen i Sunne ökade med 109 personer och
var 13 208 invånare vid årsskiftet 2015–2016. 833 personer flyttade till och 671 personer flyttade från kommunen, vilket gav ett flyttningsnetto på +162 personer.
2014 var inflyttningsnettot +106 personer. År 2015
avled 178 personer och 125 föddes. År 2014 var motsvarande tal 134 och 115. Att flyttnettot var positivt
berodde på nettoinflyttning från utlandet 277.

Befolkning i kommunens områden 2010–2014
Befolkning

2010

2011

2012

2013

Sunne

5 496

5 492

5 445

5 433

5 508

622

615

616

626

622

-

1 052

1 040

1 044

1 004

1 012

– 40

Klätten
Västra Ämtervik

2014 Förändring
2010–2014
+ 12

Rottneros

861

849

825

832

855

–6

Gräsmark

1 033

1 008

995

988

995

– 38

Lysvik

1 240

1 225

1 236

1 226

1 200

– 40

Bäckalund

839

824

837

821

835

–4

Borgeby

965

954

959

940

936

– 29

Prästbol

933

918

927

925

926

–7

Gettjärn

214

217

218

216

210

–4

Summa

13 255

13 142

13 102

13 011

13 099

– 156

Omvärldsanalys
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Näringsliv
I Sunne finns cirka 2 100 företag (inklusive skogsfastigheter) varav de flesta är solo- eller mikroföretag. Endast ett 60-tal företag har fler än 10 anställda.
Det finns cirka 600 aktiebolag med säte i Sunne och
antalet aktiva företag är cirka 800. Tillväxten i antalet anställda var cirka 2 procent under perioden
2009–2014.
Jord och skog, besöksnäring, den grafiska industrin och verkstads- och byggsektorn är stora näringar
i Sunne. En analys som mäter tillväxt visar att utvecklingen för besöksnäringen är fortsatt svag, men handeln är stark och har vuxit i omsättning och försäljningsindex de senaste fem åren. Verkstad och bygg
är starka och växande branscher. Konkurrenskraften

Omvärldsanalys

visas i analysen genom att man ställer kostnaden för
personal och kapital mot det förädlingsvärde som
produceras. Branschbalansen visar att det finns stort
utrymme för nya och växande tjänsteföretag. Sunne
liknar såtillvida mer en modern storstad än glesbygd.
I Värmlandsstrategin, som anger riktningen för
Värmland fram till 2020, betonas vikten av fler och
starkare företag för att Värmland ska vara attraktivt.
Fler regioner och kommuner satsar därför offensivt
på etableringsarbete. Sunne avsatte riktade personella
och ekonomiska resurser på området 2015 och är
fortfarande bäst i Värmland på näringslivsklimat
enligt Svenskt Näringslivs ranking och på plats
27 nationellt.
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Sammanfattad finansiell analys
Årets resultat
Årets resultat, det vill säga förändringen av det egna
kapitalet, var +9,5 mkr. Jämfört med 2014 var det en
förbättring med 10,6 mkr.

Balanskrav
När man utreder balanskravsresultatet ska man enligt
lagen dra av reavinster från försäljning av anlägg
ningstillgångar från resultatet och lägga till reaförlus
ter. Nedan visas resultatet efter balanskravsresultatet.
(mkr)
Årets resultat
Samtliga realisationsvinster

9,5
– 2,0

Vissa realisationsvinster enligt
undantagsmöjlighet

0,7

Vissa realisationsförluster enligt
undantagsmöjlighet

0,0

Orealiserade förluster i värdepapper

0,0

Återföring av orealiserade förluster
i värdepapper

0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

8,2

Medel till resultatutjämningsreserv

1,1

Medel från resultatutjämningsreserv

0,0

Årets balanskravsresultat

7,1

En balanskravsutredning av resultatet ska göras.
Då ska man ta hänsyn till om det skett någon rea
vinst eller reaförlust. I så fall ska det räknas från eller
till resultatet. Tre fastigheter och två bostadsrätter
såldes över det bokförda värdet, vilket innebar rea
vinster med 2,0 mkr. En av fastigheterna, S Borgebys
före detta skola, såldes eftersom befolkningsstruktu
ren förändrats och skolans verksamhet därmed måste

struktureras om. Med anledning av det återförs den
reavinsten enligt undantagsmöjligheten i balanskravs
utredningen. Summan, 0,7 mkr, får alltså räknas bort
från resultatet. Det innebär att kommunen uppfyllde
balanskravet och även kravet för god ekonomisk hus
hållning.
Kommunfullmäktige beslutade 2014 om riktlin
jer för god ekonomisk hushållning. I beslutet ingick
möjligheten att avsätta medel till resultatutjämnings
reserv. Reservering till resultatutjämningsreserv får
göras med ett belopp som högst motsvarar det lägsta
av den del av årets resultat eller den del av årets resul
tat efter balanskravsjusteringar som överstiger:
● 1 procent av summan av skatteintäkter och gene
rella statsbidrag samt utjämning eller
● 2 procent av summan av skatteintäkter och gene
rella statsbidrag samt utjämning om kommunen
har ett negativt eget kapital inklusive ansvarsför
bindelsen för pensionsförpliktelser.
Därför avsätts 1,1 mkr till resultatutjämningsreserven
enligt tabellen nedan.
Medel från resultatutjämningsreserven kan använ
das vid en tillfällig intäktsdämpning för att man ska
kunna undvika kortsiktiga neddragningar av verk
samheter som eventuellt måste byggas upp igen.

Sammanfattad finansiell analys
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Budgetutfall

Kommunen i siffror 2011–2015

Jämfört med budget gjorde kommunen ett överskott
på 6,1 mkr.
Verksamhetsområdena ungdomars och vuxnas
lärande samt vård och omsorg hade svårt att hålla sina
budgetramar.

(mkr)

(procent)

Kommunchef

0,6

2,0

Verksamhetsstöd och
kommunikation

0,4

1,1

Teknik och kost

2,3

12,8

Ungdomars och vuxnas lärande
Individstöd
Vård och omsorg

0,5

0,3

– 4,6

– 4,2

0,2

0,2

– 4,9

– 2,8

Samhällsbyggnad och säkerhet

0,3

0,8

Överförmyndarnämnden

0,0

0,2
100

Valnämnden

0,0

Kommunrevisionen

0,0

0,2

Pensioner med mera

5,3

25,3

– 0,3

– 0,9

Avskrivningar och avsättningar
Kalkylerade kostnader

0,0

0,0

Summa verksamheten

– 0,1

0,0

Skatter och finansnetto

6,2

0,9

Totalsumma

6,1

Redan tidigt på året visade verksamheterna en nega
tiv prognos på sammanlagt 10 mkr. Ungdomars och
vuxnas lärande samt vård och omsorg redovisade ett
underskott på sammanlagt 10,7 mkr i april, vilket kom
från högstadiet och hemtjänst.
Mer detaljerade analyser och förklaringar finns i
nämndernas verksamhetsberättelser.

Sammanfattad finansiell analys
Kommunens finansiella utveckling och ställning ana
lyseras här kortfattat med hjälp av olika nyckeltal. De
utgår från fyra perspektiv: resultat, kapacitet, risk och
kontroll. Avsikten är att identifiera finansiella problem
och klargöra om kommunen har en god ekonomisk
hushållning eller inte. En mer ingående finansiell ana
lys finns i ett eget avsnitt i årsredovisningen.

Sammanfattad finansiell analys

2011

2012

2013

2014

2015

Bruttoomsättning

870

874

906

931

958

Balansomslutning

573

570

571

593

638

Investeringsvolym

36

49

63

48

32

Resultat och kapacitet

Budgetavvikelser

Barns lärande

(mkr)

Sunne kommun omsatte 958 mkr och balansomslut
ningen var 638 mkr.
Soliditeten sjönk jämfört med 2014. En närmare
analys av det egna kapitalets förändring, det vill säga
kommunens resultatutveckling, visar att kommunens
nettokostnadsandel (exklusive avskrivningar) uppgick
till 93,6 procent. Inklusive avskrivningar var nyckel
talet 98,6 procent.
Mellan 2014 och 2015 sjönk soliditeten med 3 pro
centenheter. Det berodde på extra bidrag för flykting
mottagande som betalades ut till kommunerna. För
Sunnes del innebar det att kommunen fick 33 mkr i
december. Det påverkade likviditet och kortfristig
skuld. Inbetalningen påverkade också soliditeten,
eftersom eget kapital inte ökade i samma omfattning
som den totala tillgångsökningen. Om kommunen inte
fått extrapengar för flyktingsituationen hade solidite
ten varit kvar på samma nivå som 2014.

Byte av redovisningsprincip för va och
renhållning
Redovisningsprincipen för över- och underskott i
vatten- och renhållningsverksamheterna ändrades.
De ska nu skuld- eller fordringsföras enligt lagen om
allmänna vattentjänster.
Resultaten de tre senaste åren för va och renhåll
ningsverksamheten skuld- eller fordringsförs i enlig
het med va-lagen. När det gäller renhållningsverk
samheten regleras taxor och avgifter utifrån samma
princip som va-verksamhetens.
Principen tillämpas från redovisningsåret 2015 och
eget kapital justeras för åren 2013 och 2014.
Effekten av ändringen innebär att eget kapital
minskas med 2,0 mkr och skulden till kollektivet ökar
med 0,9 mkr till renhållningskollektivet och 1,2 mkr
till va-kollektivet.
Bytet av redovisningsprincip påverkade soliditeten
med –0,3 procentenheter.
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Kommunen hade balans mellan intäkter och kost
nader. Jämfört med 2014 ökade verksamhetens netto
kostnad med 15 mkr. Kommunerna fick tillbaka
pengar från AFA-försäkring och för Sunnes del inne
bar det 6 mkr extra i intäkter i förhållande till 2014.
Skatteintäkter och statliga utjämningsbidrag ökade
med 26 mkr. Intäkterna ökade alltså mer än kostna
derna. Investeringarna var 32 mkr. I ett långsiktigt
perspektiv var 2015 års investeringskostnader på den
nivå där kommunen bör ligga för att klara att inves
tera för egna medel. Låneskulden var oförändrad.
De fem senaste åren har kommunen inte klarat
att finansiera investeringarna med skatter enligt det
långsiktiga målet, men snittet för femårsperioden är
90 procent.
Finansiella nyckeltal
Resultat och kapacitet

2011

2012

2013

2014

2015

Nettokostnadsandel,
procent

91,8

93,6

94,1

95,1

93,6

Årets resultat, mkr

10,3

0,7

3,5

– 1,1

Självfinansieringsgrad
av investeringar, procent

11

65

71

Soliditet, procent

55

56

56

en inlösen med 5 mkr. Inlösensumman 48 mkr
minskar de framtida pensionsutbetalningarna med
cirka 2 mkr per år mellan 2010 och 2024. Åren 2025–
2038 minskas pensionsutbetalningarna successivt
från 2 mkr till 0,5 mkr per år. Under perioden 2003–
2011 redovisade kommunen en genomsnittlig positiv
budgetavvikelse på cirka 3 mkr. Verksamheterna,
inklusive normala pensionskostnader, hade i genomsnitt
cirka 43 mkr högre kostnader än budgeterat.
Finansiella nyckeltal
Risk och kontroll

2011

2012

2013

2014

2015

Kassalikviditet
exklusive
semesterlöneskuld,
procent

105

102

70

80

91

Rörelsekapital
exklusive
semesterlöneskuld,
mkr

7

2

– 28

– 13

– 32

9,5

Borgensåtagande,
mkr

218

196

203

222

223

97

246

Pensionsskuld och
förpliktelser, mkr

295

291

309

297

282

54

51

Budgetavvikelse,
årets resultat jämfört
med budget, mkr
+ 10,3

+ 0,4

+ 1,0

– 1,1

+5,4

Skattesatser:
Primärkommunal,
procent

21,80 21,80 22,15 22,15 22,15

Totalkommunal,
procent

32,55 33,00 33,35 33,35 33,35

Risk och kontroll
Kommunens kortfristiga betalningsberedskap föränd
rades. Kassalikviditeten, som bör vara minst 100 pro
cent, var 91 procent vid utgången av 2015.
Borgensåtagandena uppgick till 223 mkr, en
ökning med 1 mkr. Det beror på att Sunne Bostads
AB ökade sin låneskuld med 2 mkr. Merparten av åta
gandet gäller lån hos Sunne Bostads AB (198 mkr).
Borgensåtagandet till Sunne Turism AB minskade
med 0,6 mkr.
Pensionsskulden inom linjen är viktig ur risksyn
punkt, eftersom skulden ska finansieras de kommande
50 åren. Skulden (ansvarsförbindelsen) var 282 mkr
vid årsslutet, en minskning med 15 mkr.
År 2003–2011 betalade kommunen cirka 43 mkr
via en försäkringslösning som minskar framtida
utbetalningar för de pensioner som idag redovisas som
en ansvarsförbindelse. År 2015 gjordes ytterligare

Resultatet 2015 blev positivt. Återbetalning från AFA
Försäkring och högre statsbidrag, reavinster och ett
positivt finansnetto uppvägde verksamheternas nega
tiva budgetavvikelse.
Känslighetsanalys
Händelse eller förändring
Förändring skattesats med 1 kr

Kostnad eller intäkt (mkr)
24,0

Generella statsbidrag med
1 procent

2,0

Generella avgiftsförändringar
med 1 procent

0,6

Löneförändring med 1 procent

5,7

10 heltidstjänster

4,5

Ränteförändring med 1 procent

0,7

Förändring av försörjningsstöd
med 10 procent

0,7

5 procent av borgensåtagandet

11,0

Oförutsedda händelser eller beslut har betydelse för
kommunens ekonomi. Sammanställningen visar
till exempel att varje procents löneökning kostar
kommunen 5,7 mkr.

Sammanfattad finansiell analys
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Måluppfyllelse för god ekonomisk
hushållning
Finansiella mål
Kommunens långsiktiga finansiella mål enligt
riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Skattesatsen ska vara oförändrad 22,15 kr per
hundralapp.
Resultatmål ska vara 1 procent av summan av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
Investeringar ska till 100 procent finansieras med
egna medel över en femårsperiod.
Soliditeten, eget kapital i förhållande till totala till
gångarna, ska vara lägst 53 procent.

Kortsiktiga finansiella mål enligt budgetbeslut
för 2015
Resultatmål

Mål om soliditeten

Mål: Resultatet ska vara 0,5 procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag.
Måluppfyllelse:

Mål: Soliditeten, eget kapital i förhållande till totala
tillgångar, ska vara 54 procent.
Måluppfyllelse:

(procent)

(procent)

2011

2012

2013

2014

2015

+1,6

+0,1

+0,5

– 0,2

+1,3

2011

2012
55

2013
56

2014
56

2015
54

51

Investeringsmål

Mål: 100 procent av investeringarna ska finansieras
med egna medel.
Måluppfyllelse:
(procent)
2011

2012

2013

2014

2015

Totalt

11

65

71

97

246

90

Mål om skattesatsen

Mål: Skattesatsen ska vara oförändrad, 22,15 kronor
per hundralapp.
Måluppfyllelse:
(kronor per hundralapp)
2011

2012

2013

2014

2015

21,80

21,80

22,15

22,15

22,15

Måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning

Verksamhetsmål
Visionen för Sunne
Under 2013–2014 arbetades en ny kommunstrategi
fram. Arbetet leddes av en fullmäktigeberedning där
alla partier var representerade.
Beredningen arbetade efter Sunnemodellen, som
bland annat innebär att kommuninvånarna ska invol
veras tidigt i utvecklingsarbetet. Politiker träffade
invånare och olika grupper och ställde frågor om hur
de tänker sig Sunne i framtiden. Cirka 500 personer
deltog och över 1 000 åsikter samlades in och bear
betades. Utifrån det arbetade beredningen, kommun
styrelse och ledningsgrupp fram en bild av hur Sunne
ska se ut 2025.
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Visionen för Sunne är: Sunne är platsen där
modet växer, livet är enkelt och allting är
möjligt.
Prioriterade områden är:

Livskvalitet
Hållbar kommun
Livslångt lärande
Näringsliv och arbete.

I budget för 2015 antog kommunfullmäktige ned
anstående mål för att uppnå god ekonomisk hushåll
ning under planperioden 2015–2017.

Övergripande mål i det prioriterade området
Livskvalitet

Till varje prioriterat område hör övergripande och
kvantitativa mål.

I sagolika Sunne är det nära mellan människor och vi
värdesätter och välkomnar varandras olikheter.
Kvantitativa mål:

Måluppfyllelse
Mål

Indikator

Mål

Resultat

Målupp
fyllelse

Trend

Livskvalitet
Invånarantalet ökar.

SCB, 2015-12-31.

13 149

13 208

zz

ÒÒ

Indikator: Antal invånare per sista december.
Målvärde: +50 invånare per år.

Befolkningen ökade till 13 208 personer på grund av
flyktingtillströmningen. Kommunen öppnade tillfäl
liga förskolor för att göra det möjligt för barnfamiljer
att stanna i Sunne. Mottagandet av nyanlända förbe

reddes också genom två HVB-hem för ensamkom
mande flyktingbarn. Samverkan med flera föreningar
och frivilligorganisationer fortsatte för att skapa goda
möjligheter att leva och bo i Sunne.

Måluppfyllelse
Mål

Indikator

Mål

Resultat

Målupp
fyllelse

Trend

Livskvalitet
Fler utvecklingsprojekt som bedrivs i
samverkan med invånare, företag,
föreningsliv och lokala grupper.

Manuell räkning.

≥ 10

14

zz

ÒÒ

Indikator: Antal utvecklingsaktiviteter i samverkan med föreningsliv och lokala grupper.
Målvärde: 10 utvecklingsaktiviteter eller fler.

Samarbetsprojekt med föreningar och företag genom
fördes. Tanken är att få ett samhälle där fler känner
sig delaktiga och kan påverka kommunens utveckling.
Ett exempel är Megafon, mötesplats och café för unga,
där man träffas efter skolan och ibland kvällstid. I
Megafons lokaler genomfördes även flera medborgar
dialoger där politiker håller i mötena.
Utbyggnaden av bredbandsnät i samarbete med
fiberföreningar fortsatte. Det finns 30 fiberfören
ingar i kommunen, varav det i endast 3 återstår att
bygga nät.
Ett antal sommararrangemang anordnades där
flera föreningar var samarbetspartner. Bland annat
genomfördes rullskidloppet Inge Bråten Memorial,

schack-SM och Vattenland-cup, en fotbollscup för
ungdomar. Ett återkommande och välbesökt arrange
mang är Kulturveckan som genomförs i samarbete
med Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris första
veckan i augusti.
Projektet Företagsam landsbygd drivs av
Hushållningssällskapet. Kommunen medfinansierar
en landsbygdsutvecklare som hjälper företag och för
eningar med rådgivning.
Anhörigstödet till äldre och unga i samarbete med
Röda Korset och Kyrkans väntjänst är betydelsefullt
för kommunens medborgare. Flera föreningar gjorde
stora insatser för att möta och integrera nyanlända i
kommunen.

Måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning
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Fjärilen är ett samarbete med Svenska kyrkan för
yngre barn som behöver extra stöd.
I skolan genomfördes demokratiprojekt i Elevens
val och i Kulturskolan fortsatte Skapande skola i sam
arbete med lokala aktörer. I gymnasiets program finns
en lokal idrottsprofil där utbildningen sker i samver
kan med föreningar.

Övergripande mål i det prioriterade området
Hållbar kommun
I Sunne pågår ett samtal som gör att varje generation
tar sitt ansvar så att vi växer varsamt ur ekonomisk,
social och ekologisk synvinkel.
Kvantitativa mål:

Måluppfyllelse
Mål

Indikator

Mål

Resultat

Målupp
fyllelse

Trend

Hållbar kommun
Sunne kommun har ett positivt resultat.

Kommunens resultat,
miljoner kronor.

3,4

9,5

zz

ÒÒ

Indikator: Ekonomiskt resultat i mkr.
Målvärde: 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag (cirka 7 mkr).
Mål

Indikator

Mål

Resultat

Målupp
fyllelse

Trend

Hållbar kommun
Lönekartläggning
genomförs. Mäts första
gången 2015.
Jämställdhet och mångfald i kommunen ökar. Genomsnittlig
sysselsättningsgrad.
Utrymme och
uppmärksamhet i förskola
mäts genom studier. Mäts
första gången 2015.

zz
≥92,8

93,6

zz

50/50

50/50

zz

ì 

Indikator: Genomsnittlig sysselsättningsgrad.
Indikator: Procentuell andel av utrymme och uppmärksamhet i förskolan, fördelning pojkar och flickor.

Lönekartläggningen genomfördes 2015. Sammantaget
konstaterades att det inte fanns några osakliga löne
skillnader för närvarande. Arbetsgivaren ska till
sammans med de fackliga organisationerna inför
kommande löneöversyner nogsamt bevaka jämställd
hetsperspektivet i varje enskild yrkesgrupp. Särskild
uppmärksamhet ska ägnas olika yrkens ingångslöner.

Måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning

Utrymme och uppmärksamhet i förskola mäts genom
observationer. Utgångspunkterna var hur många gånger
barnet får höra sitt namn, tar ordet spontant, avbryter
den som talar samt antal frågor från pedagog och antal
tillsägelser. Flickorna fick några tiondels procentenheter
mer uppmärksamhet. Resultatet kan bero på att försko
lan jobbar aktivt med jämställhet och mångfald.

19
Övergripande mål i det prioriterade området
Livslångt lärande
Sunne öppnar upp mot omvärlden genom ett livslångt
lärande där alla har möjlighet att nå sin fulla potential.
Kvantitativa mål:
Måluppfyllelse
Mål

Indikator

Mål

Resultat

Målupp
fyllelse

Trend

Livslångt lärande
Andel elever som går ut åk
9 med godkända betyg i
samtliga ämnen, i procent.

66



ÔÔ

100

81

214,8

210,6




ÔÔ
ÒÒ

100

Alla elever går ur grundskolan med godkända
Andel elever som är
betyg.
behöriga att söka
gymnasieutbildning efter
avslutad åk 9, i procent.
Meritvärde åk 9.

Indikator: Andel elever som går ut åk 9 med godkända betyg i samtliga ämnen, SCB.
Indikator: Andel elever som är behöriga att söka gymnasieutbildning efter avslutad åk 9.
Indikator: Meritvärde (genomsnittligt betygspoäng).

Tabellen visar resultatet för samtliga 132 elever som
gick ut åk 9. I avgångsklasserna var 81,3 procent behö
riga att söka gymnasieutbildning.

Meritvärde: Det genomsnittliga meritvärdet ökade
till 210,6. Flickorna nådde målet och fick meritvärdet
225, medan pojkarna nådde 197,6.

Måluppfyllelse
Mål

Indikator

Mål

Resultat

Målupp
fyllelse

Trend

Livslångt lärande

Fler utbildningar i egen regi matchas med
näringslivets efterfrågan på arbetskraft.

Andel elever som efter
avslutad YH-utbildning har
jobb eller startat företag
inom 6 månader, i procent.*

85

80**



ÔÔ

Antal
yrkeshögskoleutbildningar.

4

3



ÔÔ

Antal gymnasieprogram.

4

4

zz

ÎÎ

Indikator: Andel elever som har jobb efter avslutad YH-utbildning, kommunens egen statistik.
Indikator: Antal utbildningar som matchas till det lokala näringslivets behov, manuell räkning.
* Statistik som förs av YH-myndigheten. Det är enbart studerande som har fått examen som räknas.
** Talet blir högre om alla studerande som har gått ut med examensbevis och utbildningsbevis tas med.

Under praktiken får eleverna ofta kontakt med
praktikföretagens leverantörer. Det bidrar till att
nya företag kontaktar skolan för att söka medarbe
tare. Verkstadsindustrin och den grafiska industrin

ingår i gymnasieskolans programråd för att tillsam
mans med skolan utveckla utbildningen, så att den
stämmer överens med företagens behov och gör elev
erna anställningsbara.

Måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning
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Övergripande mål i det prioriterade området
Näringsliv och arbete
I Sunne finns de bästa förutsättningar för ett brett
näringsliv och en växande arbetsmarknad.
Kvantitativa mål:
Måluppfyllelse
Mål

Indikator

Mål

Resultat

Målupp
fyllelse

Trend

Näringsliv och arbete

Väg-, tåg- och flygkommunikationer samt
fibernätet förbättras.

Medborgarundersökning –
gator och vägar.

>57

>57

zz

ÎÎ
  

Antal avgångar
Fryksdalsbanan, Sunne–
Karlstad, Karlstad–Sunne,
mån–fre med restid ≤ 50
minuter.

6

6

zz

ÎÎ
  

Antal direktflyg (avgångar)
FRA 11st
till Köpenhamn och annan
ARN 17 st
internationell hubb, sön–fre. CHP 1 st

FRA 11 st
ARN 23 st
CPH 0 st

zz

ì 

89

zz

ÎÎ

Andel fastigheter med
tillgång till fiber, i procent.

89

Indikator: Medborgarenkät, SCB, fråga B8-Gator och vägar, mäts vartannat år, värde i Nöjd medborgar-index.
Indikator: Antal avgångar som understiger 50 minuter.
Indikator: Antal direktflyg (avgångar) till Köpenhamn och annan internationell hubb. Värmlandsstrategin mål 31.
Indikator: Definition av tillgång till fiber: Att byggnaden finns inom ett område där fiber har byggts eller byggs.
Byggnaden behöver inte vara ansluten, men fastighetsägaren har möjligheten att ansluta. Egen räkning.

Kollektivtrafiken är en viktig faktor för regional till
växt för Sunne och Värmland. Att snabbt kunna ta
sig fram i lokala arbetsmarknadsområden kräver bra
struktur i kollektivtrafiken. I det regionala trafik
försörjningsprogrammet för Värmlands län lyfter
Sunne särskilt fram att restidskvoten för en tågresa på
Fryksdalsbanan mellan Torsby och Karlstad måste få

hög prioritet. Tågets restid i förhållande till bil måste
vara kortare.
I Värmlandsstrategin sägs att direktflyg till interna
tionella hubbar är viktigt för näringslivet. Under hös
ten hade Karlstad Airport två linjer, en till Stockholm
(NextJet) och en till Frankfurt (BMI/Lufthansa).
Linjen till Köpenhamn lades ner 2014.

Måluppfyllelse
Mål

Indikator

Mål

Resultat

Målupp
fyllelse

Trend

Näringsliv och arbete
Fler unga får jobb i Sunne.
Andel öppet arbetslösa ungdomar
i åldern 18–24 år.

Andel öppet arbetslösa
ungdomar i åldern 18–24
år, i procent.
Antal.

4,2
48

3,8
47

zz

ÒÒ

Antal praktikplatser
kommunen erbjuder
ungdomar (18–24 år).

30

22



ÔÔ

Indikator: Andel öppet arbetslösa ungdomar i åldern 18–24 år, Arbetsförmedlingens statistik.
Indikator: Antal praktikplatser kommunen erbjuder för ungdomar (18–24 år) via arbetsmarknadsenheten.

Måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning

21
Insatser för arbetslösa ungdomar (även med
funktionsnedsättningar) görs i samarbete med
Arbetsförmedlingen i programmet JOB:en (Jobb och
utvecklingsgaranti för unga och personer i arbetsträ
ning). I avtalet med Arbetsförmedlingen regleras antalet
deltagare, mål, genomförande och ekonomiska villkor.

I kommunen och hos några andra aktörer finns
ett antal åtgärdsanställningar. De utgår från den
arbetslöses situation och kan förbättra för indivi
den och utveckla verksamheten. Det minskade anta
let praktikplatser beror på att det saknades avtal med
Arbetsförmedlingen om ungdomar det första halvåret.

Måluppfyllelse
Mål

Indikator

Mål

Resultat

Målupp
fyllelse

Trend

Rubrik
Sunne har ett av Sveriges bästa
företagsklimat.

Det sammanfattande
omdömet om
företagsklimatet i
kommunen.
NKI-värde i mätningen
Insikt.

>4,0

4,03

zz

ÒÒ

75–80

75

zz

ÔÔ

Indikator: Svenskt Näringslivs ranking, mätning av kommunernas företagsklimat.
Indikator: SKL:s servicemätning Insikten.

Enheten för näringsliv och tillväxt arbetade med
näringslivsrådet för att tillsammans med politi
ker och företag utveckla Sunne. En handelsutred
ning påbörjades och resultatet redovisas i januari
2016. Utbildningar i offentlig upphandling för före
tagarna genomfördes med upphandlingsstrategen.
Frukostmöten för företagare och representanter från
kommunen anordnades i olika delar av kommunen.
LED-mötena fortsatte och uppskattades av före
tagen. Ett LED-möte innebär att någon som vill eta
blera sig eller ändra verksamhet får ett erbjudande om
att träffa samtliga handläggare som berörs vid en före
tagsetablering, vid ett och samma tillfälle.
Mätningen Insikt redovisar hur företagen uppfat
tar servicen vid olika kontakter i myndighetsärenden.
Resultatet var fortsatt bra, även om det var något lägre
än vid förra mätningen.

Kommunen når de flesta målen för god
ekonomisk hushållning
Begreppet god ekonomisk hushållning innehåller både
ett finansiellt perspektiv och ett som berör själva verk
samheten. Det senare handlar om kommunens för
måga att bedriva verksamheten kostnadseffektivt och
ändamålsenligt. Det måste finnas ett samband mel
lan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.
Utöver fyra finansiella mål finns tjugo verksamhets
mål som kommunstyrelsen ska rapportera utfallet för
i samband med årsredovisningen. Av redovisningen
ovan framgår att 3 av 4 finansiella mål uppfylldes (75
procent) och 14 av 20 verksamhetsmål (70 procent).
Det var en klar förbättring jämfört med 2014 och styr
ker att kommunen är på god väg att uppfylla kriteri
erna för god ekonomisk hushållning.
Det som behöver förbättras är åtgärder som stärker
soliditeten, till exempel hitta en bättre balans mellan
storleken på resultatet och investeringsvolymen.
Verksamhetsmässigt är det framför allt inom utbild
ning som resultat och kvalitet måste förbättras.

Måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning

22

Sunne kommuns
kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är ett verktyg
för information som ger förtroendevalda god kunskap
om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv
bakåt i tiden och i jämförelse med andra. År 2015 deltog 240 kommuner. Tanken är att de olika måtten ska
kunna relateras till god ekonomisk hushållning i verksamheterna. Måtten delas in i fem rubriker:

Sunne kommuns kvalitet i korthet

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

Indikator

Snittet i
nätverket

Resultat

Mål
uppfyllelse

Trend

TILLGÄNGLIGHET
Resultat över hur kommunen lyckas ge
svar på verksamhetsfrågor
Andel som får svar på e-post inom två dygn.

Procent

84

96

zz

ÒÒ

Andel som får kontakt med en handläggare
för en enkel fråga.

Procent

46

43



ÔÔ

Andel nöjda med bemötandet vid kontakt
med kommunen.

Procent

94

84



ÔÔ

15

15

zz

ÔÔ

5,4

5,6



ÒÒ

TRYGGHET
Personal i hemtjänst och förskola
Antal medarbetare som besöker en
hemtjänsttagare under 14 dagar.
Hur många barn per anställd är det i snitt
i kommunens förskolor?
DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION
Delaktighet i kommunens utveckling
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna
att delta i kommunens utveckling?

Andel genomförda
metoder i procent.

55

74

zz

ÔÔ

Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande
över kommunens utveckling?

Andel som uppgav
att de hade inflytande
i procent.

40

44

z  
z

ÎÎ

375

409



ÔÔ

85,2

84,9



ÔÔ

83

93

zz

ÒÒ

EFFEKTIVITET
Hur bra är grundskoleutbildningen?
Effektivitet, kostnad per betygspoäng.
Andel behöriga elever till något
nationellt program på gymnasiet.

Procent

Hur bra är äldreomsorgen?
Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende?

NKI 0–100

SAMHÄLLSUTVECKLING
Arbete och näringsliv
Andelen förvärvsarbetande i kommunen.

Procent

78,5

78



ÔÔ

Förändring i antalet förvärvsarbetande 16+ år,
per 1 000 invånare.

Antal

– 1,8

– 6,3



ÔÔ

Trend = Förändring mellan 2014 och 2015.
Måluppfyllelse = Lika eller bättre än snittet i nätverket.
NKI – Nöjd-kund-index.

Måtten ingår i underlaget för verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning. Av de 12 utvalda måtten ur
KKiK som redovisas här hade Sunne ett bättre värde
(l) än snittet i 5 mått och sämre (n) i 7 mått.
Jämfört med 2014 hade Sunne förbättrat (ì) sitt
mätvärde i 3 mått och försämrats (î) i 8 mått och i
1 mått var värdet lika (è).

Sunne kommuns kvalitet i korthet
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Tillgänglighet l

Effektivitet l

Andelen som får svar på e-post inom två dygn ökade
från 76 till 96 procent. Både måttet som mäter andel
som får kontakt med en handläggare på telefon och
andelen som är nöjda med bemötandet har försämrats
från 2015 och ligger under snittet.

Under rubriken effektivitet var två av måtten sämre
än nätverkets. I mätningen av hur nöjda brukarna är
med sitt särskilda boende så anger 93 procent att de är
ganska eller mycket nöjda.
(procent)
94

Trygghet l

92

En hemtjänsttagare som har hjälp varje dag mötte
under en 14-dagarsperiod i genomsnitt 15 olika medarbetare, vilket var 1 fler än 2014.
Antalet barn per anställd i förskolan låg på 5,6, vilket är något lägre än 2014, och värdet är fortfarande
över snittet bland nätverkskommunerna.

90

Sunne
Nätverket KKiK

88
86
84
82
80
78
2012

2013

2014

2015

Delaktighet och kommunens information ll
Från en checklista över metoder för delaktighet
genomförde Sunne 74 procent av aktiviteterna, vilket
är en minskning med 2 procent. Av Sunneborna angav
44 procent att de hade inflytande över kommunens
verksamheter. Jämfört med nätverksgruppen hade
Sunne starka värden i området delaktighet. I flera år
har det pågått ett arbete med att ta fram sätt att involvera medborgarna i kommunala frågor.

Sunne kommuns kvalitet i korthet

Samhällsutveckling 
Andelen förvärvsarbetande i kommunen låg lite
under snittet men på ungefär samma nivå som 2014.
Förändringen av förvärvsarbetande per 1 000 invånare var negativ.
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Medarbetare

Viktiga händelser under året
Rekrytering, ledarskap, jämställdhet
Kompetensförsörjningen är en stor utmaning. Redan
2014 förekom många rekryteringar, 108 externa och 64
interna. Det blev en ökning 2015 till 110 externa och
86 interna rekryteringar. Antalet sökande var 1 928
personer, 1 491 kvinnor och 487 män. Kommunen är
en attraktiv arbetsgivare, men till ett antal befattningar
är det relativt få sökande. En ny kommunchef rekryterades, för första gången en kvinna.
Ett stort projekt med att skanna alla personakter till
ett e-arkiv påbörjades.
Kommunen är anmäld till länsstyrelsens projekt
Ett jämställt Värmland – Strategi för jämställdhets
integrering i Värmland 2014– 2016. 17 ledare har
intervjuats om arbetet kring jämställdhet, dels vad
som gjorts 2015, dels vad som äger rum 2016.
År 2014 fanns 54 ledare; 36 kvinnor och 18 män.
År 2015 var det 56 ledare, varav 35 kvinnor.
Ledarforum, tidigare HUS, startades nu med enbart
kommunens ledare. Ett gemensamt introduktions
material för medarbetare påbörjades.
FAS, Förnyelse–arbetsmiljö–samverkansavtal,
utvärderades tillsammans med de fackliga organisationerna. För andra året utsågs årets arbetsplats och
det blev SFI, Svenska för invandrare.
Arbetsvärdering och lönekartläggning genom
fördes.
Personalenheten var delaktig i marknadsföring
av kommunens arbetsgivarvarumärke, dels på orten,
men också genom medverkan på mässor samt i media.
Kommunen har ett avtal med konstnären Bengt
Olsson som innebär att en bild från Nils Holgerssons
underbara resa får användas i marknadsföringssyfte.
Två medarbetare påbörjade utbildning i Thomas
systemet, som handlar om personlighetstester och
profilbedömningar. Det kan användas i intern-

konsultstöd vid kommande rekryteringar.
Certifieringsutbildningen avslutas i januari 2016.
Ett nytt pensionspolicyprogram togs fram där löneväxling kan förekomma.
De flesta löneavtal löpte ut 2015. Det politiska programmet var att satsa på lärare och på medlemmar i
Akademikerförbundet SSR, däribland socialsekreterare.
Med en tydlig stolthet över sina medarbetare har
Sunne kommun skapat en arbetsplats med hög trivselgrad där intern kommunikation främjas. Sunne utsågs
till en av Sveriges mest intressanta offentliga arbetsplatser år 2015.

Medarbetare
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Personalförsörjning

Den totala sjukfrånvaron var 4,9 procent, en ökning
med 0,6 jämfört med 2014. Sjukfrånvaron fördelad på
kön var: män 2,9 procent (2,8) och kvinnor 5,5 procent
(4,8), räknat på all sammanlagd arbetstid.
Antalet anmälda arbetsskador var 17, vilket var en
ökning med 1.

Aspirantprogrammet är ett sätt att underlätta kommande rekryteringar.
Pensionsavgångar, antal
2011

36

18 var 65 år, 4 över och 14 under

2012

38

16 var 65 år, 3 över och 19 under

Sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd arbetstid

2013

29

13 var 65 år, 2 över och 14 under

för respektive åldersgrupp (procent)

2014

28

16 var 65 år, 5 över och 7 under

2015

38

13 var 65 år, 11 över och 14 under

2013

Mellan 2016 och 2020 beräknas 186 personer avgå
med ålderspension enligt tabellen nedan.

2014

2015

–29 år

1,3

2,3

2,8

30–49 år

4,0

3,9

4,3

50–

5,5

5,2

6,0

Sjukfrånvaro i mer än 60 dagar av total sjukfrånvaro

År

(procent)

2016

38

2017

27

2018

37

2019

41

2020

43

Totalt

2013

2014

2015

37,1

34,7

39,3

Frisknärvaro

Friskvård och hälsa
Sjukfrånvaro
Alla arbetsgivare är skyldiga att redovisa uppgifter om sjukfrånvaro i årsredovisningen, huvudsakligen för att det ska gå att göra jämförelser mellan
åren. Sjukfrånvaro är frånvaro under den tid då den
anställda har rätt till något av följande:
sjuklön från arbetsgivaren
sjukpenning från Försäkringskassan
aktivitetsersättning från Försäkringskassan
rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan.

Av kommunens medarbetare var det 897 personer
eller 39 procent av de anställda som inte hade någon
sjukdag alls. År 2014 var det 844 personer eller 37
procent av de anställda.
Genomsnittsålder för anställda i Sunne kommun
2013

2014

2015

Män

48

49

48

Kvinnor

48

48

49

2013

2014

2015

Medellöner

Total sjukfrånvaro av sammanlagd arbetstid

Män

26 344 27 378

28 660

(procent)

Kvinnor

24 687 25 283

26 182

Totalt

2013

2014

2015

4,4

4,3

4,9

Sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd arbetstid
för respektive kön (procent)
2013

2014

2015

Män

3,8

2,8

2,9

Kvinnor

4,6

4,8

5,5

Medarbetare
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Årsarbetare

Friskvård
2012

2013

2014

2015

Gemensam verksamhet

130

124

124

148

Infrastruktur och skydd,
näringsliv, fysisk och
teknisk planering

23

28

28

19

4

5

5

4

Förskoleverksamhet,
skolbarnsomsorg

Räddningstjänst

136

140

146

143

Grundskola inklusive
särskola

146

156

157

176

Gymnasieskola
inklusive kommunal
vuxenutbildning

116

103

99

104

Kultur

17

15

16

18

Fritid

10

10

10

13

5

8

10

2

12

16

14

15

Insatser enligt LSS och
LASS

128

129

136

137

Vård och omsorg
inklusive psykiatri

373

377

355

356

Gemensam
administration för vård
och omsorg

17

17

24

22

Miljö- och hälsoskydd,
hållbar utveckling

6

6

6

8

Särskilt riktade insatser

83

64

62

62

5

3

2

2

1 211

1 201

1 194

1 230

Gemensam
administration
pedagogisk verksamhet
Individ- och
familjeomsorg

Kontaktpersoner
Totalsumma

Friskvården har en central roll i arbetet med personalens hälsa.
Följande aktiviteter ordnades:
Januari
Skiddag, Ski Sunne
Mars		
Skidresa till Trysil
Maj		Städdag och rabatt på skor,
Vårruset i Karlstad
September
Tjejmilen
November
Personalfest
Hela året pågick en poängjakt där de anställda belönades vid olika aktiviteter, bland annat stavgång,
cykling, simning och promenader. När medarbetare
uppnått vissa poäng fick de stimulanspriser i form
av en ryggsäck och biobiljetter. 102 personer deltog i
aktiviteterna.
Alla anställda erbjuds att motionera en halvtimme
per vecka under arbetstid. Dessutom får de rabatt på
träningskort.
Förebyggandepeng är en strategi för att hålla personalen frisk. Läkare och friskvårdskonsulent gjorde
individuella hälsoplaner för att motverka sjukskrivningar. Totalt fick 36 personer förebyggande sjukpenning. Om de i stället varit sjukskrivna skulle kommunens kostnad varit cirka 0,6 mkr.
Aktiviteter som fortsatte var hälsosamtal,
stavgångs-, ryggmotions- och cirkelmotionsgrupper
samt hälsokurser.

Pga att organisationen ändrades 2015 är siffrorna inte helt
jämförbara mellan de olika åren.

Medarbetare
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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 kommunkoncerner.
Kommunen bedriver merparten av verksamheten
i förvaltningsform. Den sammanställda redovis
ningen inkluderar verksamhet som bedrivs i bolags
form. Redovisningen ger en samlad bild av kommu
nens ekonomiska ställning, åtaganden och resultat för
alla verksamheter.

Årets resultat var 10,0 mkr. Resultaten för bolagen
redovisas i tabellen nedan.

Företagen
De företag som ingår i den sammanställda redovis
ningen är, förutom kommunen, de helägda bolagen
Sunne Bostads AB, Sunne Turism AB och Rottneros
Park Trädgård AB. Det tidigare delägda bolaget
Svenska Flexografiinstitutet AB (där kommunens andel
var 60 procent) såldes under året. Sammanställningen
bygger på företagens årsredovisningar.

Sammanställd redovisning

(mkr)
Sunne kommun
Sunne Bostads AB
Sunne Turism AB
Rottneros Park Trädgård AB
Resultat

9,5
0,5
0,2
– 0,2
10,0

Genom en speciell metod bearbetas varje bolags redo
visning innan den sammanställs i en gemensam kon
cernredovisning (se avsnittet Redovisningsprinciper).
Därför går det inte att summera bolagens resultat med
kommunens och få fram koncernresultatet utan att
göra elimineringar med mera.

Finansiell ställning
Soliditeten för koncernen sjönk från 40 procent till 39
procent. De långfristiga skulderna ökade och var vid
årets slut 314 mkr (310 mkr 2014).
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Låneskulderna hos Sunne Bostads AB ökade
med 4 mkr, hos Sunne Turism AB minskade de med
0,8 mkr. Rörelsekapitalet, det vill säga omsättnings
tillgångarna minus de kortfristiga skulderna, var
negativt och uppgick till –66 mkr.

Sunne Bostads AB
Årets resultat efter skatt var 0,5 mkr. Intäkterna var
oförändrade och kostnaderna ökade med 0,3 procent
från 2014. Finansnettot var oförändrat och uppgick till
5,3 mkr. De långfristiga skulderna ökade med 3,8 mkr
och var 199 mkr och det egna kapitalet uppgick till
15,0 mkr.
Renoveringen av fastigheterna i Brårud fortsatte.
Planering för LSS-boende och exploatering av ett fem
tontal bostadsrätter fortsatte. Planering för nya lägen
heter för äldre diskuterades, men för att lägenheter
ska kunna byggas kan det krävas att kommunfullmäk
tige förstärker aktiekapitalet. Processen fortsätter 2016.
Antalet yrkesskoleutbildningar som bedrivs av Broby
Grafiska är avgörande för bolagets vakanser. Det är av
största vikt att antalet studenter som behöver lägenheter
ligger på ungefär samma nivå år från år. Kostnaderna
för vakanserna i bolagets lägenheter uppgick till
1,5 mkr (1,6 mkr). Bostadsbolagets aktiva kö till lägen
heter ökade något och var i december cirka 280 perso
ner (180). Registrerade bostadssökande meddelar aktivt
sitt intresse för bostad var sjätte månad.
Avstämning mot ägardirektivet:
Mål i
ägardirektivet

Resultat

12,0
6,4

6,5
5,3

Soliditet (%)
Direktavkastning (%)

År 2015 höjdes lägenhetshyrorna med 1,2 procent.
Bostadsbolagets fokus ligger fortfarande på att förbättra
Brårudsområdet, både lägenheterna och utemiljön.

Sunne Turism AB
Det redovisade resultatet efter skatt och bokslutsdispo
sitioner uppgick till 0,2 mkr. Intäkterna ökade med 5
procent och kostnaderna med 3,9 procent. Bolagets
långfristiga skulder minskade med 0,8 mkr och uppgick
till 6,2 mkr. Det egna kapitalet var 2,6 mkr.
Sunne Turism AB ansvarar för turistbyrån samt
förvaltar och driver Kolsnäsparken med camping.
Företaget arrangerar också Fryksdalsdansen.

Skidsäsongen blev kort på grund av den milda vin
tern, vilket påverkade turistbesöken och hotellöver
nattningarna. Efter det följde en sommar som blev
kallare än normalt och flera väderberoende anlägg
ningar som Sunne Vattenland och Rottneros Park
hade färre besökare. Dock var det många arrang
emang i Sunne under sommaren: schack-SM,
pistol-SM, veteran-SM i cykel och Nordisk pojkturne
ring i fotboll. De bidrog till fler besökare. Flera boen
deanläggningar rapporterade de bästa besökssiffrorna
på många år, mycket tack vare alla evenemang men
också på grund av att Hotell Selma Lagerlöf stängdes
hösten 2014, vilket gjorde att det fanns färre hotell
bäddar. Antalet gästnätter på campingen låg kvar på
samma nivå, 54 000. De nya självhushållningsstu
gorna blev färdiga i maj. Sunne Turism AB var dri
vande i ett husbilsprojekt i Värmland, som leder till en
föreläsningsserie om husbilsturismen i Sverige. Varje
kommun ska arbeta fram en plan för att ta emot hus
bilar.
Turistbyrån hade något fler besökare än året innan.
Under sommaren drevs en turistbyråfilial i bibliote
ket. Den hade i snitt 20 besökare per dag i juli. Fler
besökare finns också på sociala medier och hemsidan,
vilket gör det än viktigare att ha bra information och
tjänster på webb, Facebooksida, Sagolika Sunne och
blogg.
Bolaget arbetade tillsammans med Sunne SLF
och kommunen med en kostnadsberäkning av ett
nytt snösystem till Sundsbergsområdet. Värmlands
Idrottsförbund beviljade 250 tkr till systemet.
Bolaget engagerade sig i Föreningen
Värmlandsleders arbete om att Värmland ska vara
en hållbar vandringsdestination. Ängenleden och
Sundsbergsleden är kvalitetsmärkta Värmlandsleder.
Fryksdalsdansen genomfördes för 29:e året i rad
och lockade 15 500 besökare. Frivillig nykterhets
kontroll för ungdomar under 18 år genomfördes även
2015. Trubadurkvällar arrangerades i parken med gott
resultat.

Rottneros Park Trädgård AB
Bolaget redovisade ett resultat på –200 tkr. Intäkterna
uppgick till 4,1 mkr och kostnaderna till 4,3 mkr.
Sunne kommun har en kapitaltäckningsgaranti, vilket
innebär att kommunen täcker ett eventuellt negativt
resultat.

Sammanställd redovisning
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Parken hade 18 000 besökare under sommaren, en
minskning med 2 400. Sunne trädgårdsmässa med
5 000 besökare och Sunne jaktmässa med 10 000
besökare arrangerades av andra entreprenörer.
I juli arrangerades Rottneros Parkfest med Lisa
Syrén som ciceron och flera utställare. Arrangemanget
blev lyckat och 1 600 besökare kom.
Sunne kommun beviljades 75 tkr av Region Värm
land till en förstudie om Grön Rehab. En workshop
med ett antal personer är planerad.
Spegelsalen användes flitigt och 27 fester anord
nades under året.
Sista dagen för säsongen arrangerades en skörde
fest i Rottneros Park med utställare. Besökarna tilläts
plocka en bukett av årets sommarblommor i parken.
Bolaget undersökte möjligheterna till ett interreg
projekt och om det skulle gå att ansöka om medel från
Postkodlotteriet.

Årsresultat
(mkr)
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Finansiell analys

Den finansiella analysen är ett underlag för att man ska
kunna bedöma kommunens styrkor och svagheter. Den
ska också bidra till att ge svar på frågan om kommunen
har en så god ekonomisk hushållning som kommunal
lagen kräver. Som verktyg använder Sunne en modell
som bygger på fyra aspekter som är viktiga ur ett finan
siellt 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 kom
munens resultat och kapacitet?
Kontroll: Vilken kontroll har kommunen över den
ekonomiska utvecklingen?

Resultat och kapacitet
Resultatet visar om resurserna kommunen förbrukar
täcks av intäkter, skatter och andra medel. Om

kostnaderna överstiger intäkterna uppstår obalans.
Genom att analysera och jämföra flera år kan man
också mäta utvecklingen. Rör sig kommunen mot
obalans eller ökad obalans visar det att den finans
iella motståndskraften (kapaciteten) urholkas. Man
mäter alltså den ekonomiska förmåga kommunen har
på lång sikt ur ett finansiellt perspektiv.

Risk och kontroll
En god ekonomisk hushållning betyder att kommu
nen inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta
finansiella problem. Man ska helt enkelt inte utsätta
sig för finansiella risker.
Kontrollfrågor handlar om hur kommunen för
söker upprätthålla en god ekonomisk hushållning med
en fungerande ekonomistyrning. Konkreta mått är
exempelvis hur god budgetföljsamheten är och hur bra
kommunen är på att göra prognoser.

Finansiell analys
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Resultat – kapacitet
Ett viktigt nyckeltal är nettokostnadsandel, det vill
säga 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, delar man upp nyckeltalet i några viktiga
områden: verksamhetens kostnader och intäkter,
pensionskostnader, avskrivningar och finansnetto. De
sätts också i relation till skatteintäkterna. På så sätt kan
man utläsa om det är verksamhetens kostnader eller de
finansiella kostnaderna som förändras över tiden.
Utveckling av nettokostnadsandelen
(procent)
Verksamheten/
skatteintäkter +
statsbidrag
Pensioner/
skatteintäkter +
statsbidrag
Avskrivningar/
skatteintäkter +
statsbidrag
Finansnetto/
skatteintäkter +
statsbidrag
Summa löpande
kostnader

2011

2012

2013

2014

2015

86,2

87,9

86,9

88,3

87,0

5,6

5,7

7,2

6,8

6,5

6,2

6,0

5,1

5,0

5,0

0,4

0,3

0,2

0,1

0,1

98,4

99,4

99,3

100,1

98,6

Nettokostnadsutveckling per år
(procent)
100,0
99,5
99,0
98,5
98,0

2011

2012

2013

2014

2015

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushåll
ning är att kommunen har balans mellan intäkter och
kostnader. Balansen kan man se genom att räkna ut
de löpande kostnadernas andel av skatteintäkter och
generella statsbidrag. Nyckeltalet speglar om kom
munen ett enskilt år kan finansiera löpande kostna
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der med löpande intäkter och hur denna balans har
utvecklats över tiden. Om nyckeltalet överstiger 100
procent är kostnaderna större än intäkterna. Det bety
der att kommunens eget kapital minskar och att kom
munen inte uppfyller kommunallagens balanskrav –
såvida man inte kan hänvisa till eventuella ”särskilda
skäl” för att få göra avsteg från balanskravet. Jämfört
med 2014 ökade verksamhetens nettokostnad med
15 mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade
med 26 mkr.
Tabellen visar att Sunne minskade sin nettokostnads
andel. Verksamhetens kostnader, exklusive avskriv
ningar och pensionskostnader, utgjorde 87 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Det var 1,3
procentenhet lägre än 2014 och innebar att en min
dre andel av pengarna gick direkt till verksamheterna.
Antalet personer som gick ner i sysselsättningsgrad via
det så kallade omställningsprogrammet minskade från
16 till 14. Pensionernas andel minskade i takt med att
omställningarna minskade.
Tillsammans uppgick de löpande kostnaderna till
98,6 procent av kommunens skatteintäkter och gene
rella statsbidrag. Intäkterna var alltså 1,4 procent
enheter högre än kostnaderna, vilket gav ett positivt
resultat på 9,5 mkr.
Kommunen hade balans mellan kostnader och
intäkter, såsom man haft sedan balanskravet (att kom
munen får inte göra ett minusresultat) infördes år
2000. En balanskravsutredning av resultatet ska göras
och då tar man hänsyn till om det skett någon rea
vinst eller reaförlust. I så fall ska det räknas från eller
till resultatet. Tre fastigheter och två bostadsrätter sål
des över det bokförda värdet, vilket innebar en rea
vinst med 2,0 mkr. En av fastigheterna, S Borgebys
före detta skola, såldes eftersom skolans verksamhet
strukturerades om med anledning av att befolknings
strukturen ändrades. Reavinsten återförs enligt
undantagsmöjligheten i balanskravsutredningen.
Summan, 0,7 mkr, får alltså räknas bort från resulta
tet i balanskravsutredningen. Det innebär att kommu
nen uppfyllde balanskravet och även kravet för god
ekonomisk hushållning.
Kommunfullmäktige beslutade 2014 om rikt
linjer för god ekonomisk hushållning. I beslutet ingick
möjligheten att avsätta medel till resultatutjämnings
reserv. Reservering till resultatutjämningsreserv får
göras med ett belopp som högst motsvarar det lägsta
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av den del av årets resultat eller den del av årets resul
tat efter balanskravsjusteringar som överstiger:
1 procent av summan av skatteintäkter och gene
rella statsbidrag samt utjämning eller
2 procent av summan av skatteintäkter och gene
rella statsbidrag samt utjämning om kommunen
har ett negativt eget kapital inklusive ansvars
förbindelsen för pensionsförpliktelser.
Därför avsätts 1,1 mkr till resultatutjämningsreserven
enligt tabellen nedan.
Medel från resultatutjämningsreserven kan använ
das vid en tillfällig intäktsdämpning för att man ska
kunna undvika kortsiktiga neddragningar av verksam
heter som eventuellt måste byggas upp igen.

pensioner har en avgörande betydelse. Lönekostnaderna
ökade med 3,8 procent.
Skatteintäkterna ökade med 20 mkr och de gene
rella statsbidragen ökade med 6 mkr. Skatteintäkter
och statsbidrag tillsammans ökade med 3,8 procent,
vilket visar att ökningstakten på 4–6 procent som
rådde före lågkonjunkturen är tillbaka.
Finansnettot förbättrades. Orsakerna är den låga
räntan och höjd borgensavgift för det kommunala
bolaget Sunne Bostads AB.
Förändring av kostnader och intäkter per år
(procent)
7
6

Skatteintäkter och generella statsbidrag

5

Nettokostnader

4
3
Årets resultat
Samtliga realisationsvinster
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i värdepapper
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv
Medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

9,5
– 2,0
0,7
0,0
0,0
0,0
8,2
1,1
0,0
7,1

Förändring av kostnader och intäkter
(procent)
Verksamhetens
intäkter
Verksamhetens
kostnader inklusive
avskrivningar
Skatteintäkter
Generella
statsbidrag
Finansnetto

2011

2012

2013

2014

2015

6,2

1,7

4,4

2,3

4,7

1,9
3,5

1,7
2,1

3,3
3,9

3,4
2,0

2,9
4,0

– 4,7 – 5,6
20,0 – 14,6

1,8
0,9

5,5
58,0

3,1
13,8

Verksamhetens intäkter, som till största delen består av
avgifter för barn- och äldreomsorg samt för vatten och
avlopp, ökade med 2,3 procent. De återbetalda AFApengarna, 6,3 mkr, redovisades bland verksamhets
intäkterna som en jämförelsestörande post, vilket även
gjordes 2012 och 2013. Om man exkluderar den, blir
förändringen i stället 2,1 procent. Verksamhetens kost
nader, inklusive pensioner och avskrivningar, ökade
med 2,9 procent. Personalkostnaderna inklusive

2
1
0
-1

2011

2012

2013

2014

2015

Investeringsvolym
(procent)

2011

2012

2013

2014

2015

Investeringsvolym/
skatteintäkter och
generella statsbidrag
5,7
Avskrivningar/
nettoinvesteringar
109,5

7,6

9,4

7,1

4,5

78,8

53,8

70,4

102,9

Investeringarna uppgick till 31,7 mkr. I ett långsiktigt
perspektiv bör investeringsvolymen vara mellan 5 och
6 procent av intäkterna med hänsyn till befolknings
utveckling och framtida drift- och underhållskostnader.
I tabellen kan man se att kommunens investerings
nivå var lägre än avskrivningssumman 2011 och 2015.
I avskrivningarna 2012 ingår en extra nedskrivning
av gator med 5,7 mkr. I avskrivningarna 2015 ingår
nedskrivning av två fastigheter med 3,0 mkr. Är
investeringsnivån högre än avskrivningsnivån tyder
det på att kommunen upprätthåller återinvesterings
nivån, så att man bevarar de materiella anläggnings
tillgångarna i gott skick. Risken för kapitalförstöring
är därmed liten.
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Investeringsutveckling

Årets resultat
(mkr)

(mkr)
80

Årets resultat
Synnerliga skäl
Balanskravsresultat
Resultat/skatteintäkter
och generella
statsbidrag (%)

S
Skattemedel

70

IInvesteringar

60
50
40

2011

2012

2013

2014

2015

10,3
– 1,4
8,9

0,7
0,0
0,7

3,5
0,6
4,1

– 1,1
1,1
0,0

9,5
– 1,3
8,2

+1,6

+0,1

+0,5

– 0,2

1,3

30
20
10
0

2011

2012

2013

2014

2015

Självfinansieringsgrad av investeringarna
(mkr)

2011 2012 2013 2014 2015

Medel från
verksamheten
4,0
Årets
nettoinvesteringar 36,4
Självfinansierings
grad (procent)
11

5 år

31,4

44,3

43,8

77,9 201,5

48,7

62,6

45,1

31,7 224,3

65

71

97

246

90

År 2015 klarade kommunen att finansiera investe
ringarna med egna medel, vilket är det långsiktiga
målet. Självfinansieringsgraden mäter hur stor andel av
investeringarna som finansieras med de skatteintäkter
som återstår när den löpande driften är betald. En
självfinansieringsgrad på 100 procent eller mer innebär
att kommunen kan skattefinansiera alla investeringar.
Årets resultat
(mkr)
18

Balanskravsresultat
Årets resultat

13
8
3
-2

2011

2012

2013

2014

2015

Resultatutvecklingen visar hur kommunen har sparat
eller använt det egna kapitalet. Under en längre period
visar resultatutvecklingen om trenden är kapital
uppbyggande eller kapitalförbrukande. Åren 2011–
2015 förstärktes Sunnes kapital med cirka 23 mkr.
Kommunen redovisade ett resultat på 9,5 mkr. Det
justerade balanskravsresultatet var 8,2 mkr och kom
munen uppfyllde alltså balanskravet. I det justerade
balanskravsresultatet ingår reavinster i samband med
försäljning av fastigheter till ett försäljningspris som
var 1,3 mkr högre än det bokförda värdet. Kommunen
budgeterade ett resultat på 3,4 mkr. Åren 2012, 2013
och 2015 fick kommunen en återbetalning från AFA
Försäkring. Det gällde premier för åren 2004–2008
till landstings- och kommunsektorn, för Sunnes del
14 mkr år 2012, 13,2 mkr år 2013 och 6,3 mkr år 2015.

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)

2011

2012

2013

2014

2015

Soliditet
Tillgångsförändring
Förändring av eget
kapital
Soliditet inklusive
pensionsskuld
äldre än 1998
(ansvarsförbindelse)

55
– 2,9

56
–0,1

56
0,2

54
3,9

51
7,6

3,4

0,2

0,1

– 0,4

2,3

7,1

7,5

6,0

8,0

9,8

Mellan 2014 och 2015 minskade Sunnes soliditet med
tre procentenheter med anledning av att extra bidrag för
flyktingsituationen betaldes ut till kommunerna. Sunne
fick 33 mkr i december månad. Det påverkade likviditet
och kortfristig skuld till 2016. Inbetalningen påverkade
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också soliditeten, eftersom eget kapital inte ökade i
samma omfattning som den totala tillgångsökningen.
Om kommunen inte fått extrapengar hade soliditeten
varit kvar på samma nivå som 2014. Soliditeten var
lägre än vid analysperiodens början 2011.
För att få ett relevant mått på ”verklig” soliditet
bör man också inkludera de pensionsåtaganden som
redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balans
räkningen. Åtagandet uppgick vid årsskiftet 2015–2016
till 264 mkr och minskade med 11 mkr. Drar man av
beloppet från det egna kapitalet sjunker soliditeten från
51 till 10 procent per den 31 december 2015 (år 2014 var
nivån 8 procent), en förbättring med 2 procentenheter.
Skuldsättningsgrad
(procent)
Total
skuldsättningsgrad
varav avsättningar
varav långfristiga
varav kortfristiga

Kommunens kassalikviditet – alltså likvida medel och
kortfristiga fordringar i förhållande till kortfristiga
skulder – förändrades positivt. Kassalikviditeten ska
helst vara minst 100 procent. Är den lägre innebär
det att organisationen har mindre pengar än vad som
behövs för att kommunen ska ha en bra betalnings
förmåga på kort sikt. Semesterlöneskulden utelämnas
i likviditetsmåtten, eftersom den inte omsätts under
det kommande året. Likviditeten ökade på grund av
det extra statsbidraget för flyktingar.
Likvida medel per år
(mkr)
70
60

2011

2012

2013

2014

2015

45
4
16
25

44
3
18
23

44
4
16
24

46
4
18
24

49
3
17
29

50
40
30
20
10
0
-10

Skuldsättningsgraden ökade med 3 procentenheter till
49 procent. Anledningen är att de kortfristiga skul
derna ökade på grund av det extra bidraget för flykting
situationen, som betaldes ut 2015 men som periodi
serats med tolv trettondelar till 2016. Kommunens
avsättning till avtalspensioner minskade.
Totalt uppgår de långfristiga skulderna till
107 mkr – samma som 2014. I avsättningarna ingår
visstids- och garantipensioner, inklusive särskild
löneskatt, återställningen av deponin vid Holmby,
kapitaltäckningsgaranti för Rottneros Park och avsätt
ning för personalavveckling. Kommunen gjorde nya
avsättningar för personalavveckling med 0,6 mkr.

Risk – kontroll
Likviditet
Kassalikviditet
exklusive
semesterlöneskuld (%)
Rörelsekapital
exklusive
semesterlöneskuld
(mkr)

2011

2012

2013

2014

2015

105

102

70

80

91

7

2

–28

– 22

– 32

2011

2012

2013

2014

2015

Finansiella nettotillgångar
(mkr)

2011

2012

2013

2014

2015

Omsättningstillgångar
+ finansiella
anläggningstillgångar 118,9 105,6
77,2
87,2 141,2
Kort- och långfristiga
skulder
234,7 233,1 227,5 248,5 291,1
Netto
–115,8 –127,5 –150,3 –161,3 – 149,9

Eftersom värdet av de finansiella nettotillgångarna var
negativt, hade kommunen ur detta perspektiv en svag
betalningsberedskap. Under femårsperioden har tren
den gått mot sämre värden. Det innebär en ökad risk.
Den totala skuldnivån ökade med 43 mkr mellan
2014 och 2015. De senaste fem åren har skulden ökat
med 24 procent. Om man bortser från statsbidraget på
33 mkr för flyktingsituationen, (och som med 30,5 mkr
ligger som en kortfristig skuld till 2016) ökade skulden
med 11 procent.
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Räntor och valutor
Ränterisk, 1 procent
på skuldbeloppet, mkr
Skuldandel med
rörlig ränta, procent
Utlandslån, mkr

2011

2012

2013

2014

2015

0,7

0,7

0,5

0,5

0,7

70
0

65
0

54
0

49
0

39
0

Ränterisker relaterade till långfristiga lån hanterar
kommunen genom att låta den totala lånestockens
räntebindningstid variera.
Vid slutet av 2015 var den totala låneskulden
107 mkr, i sin helhet placerat hos Kommuninvest. Per
invånare blir det 8 085 kronor, vilket var 7 761 kronor
lägre än genomsnittet för riket.
Av kommunens totala låneskuld har 39 procent
av lånen rörlig ränta. Den genomsnittliga räntan på
lånen var vid årsskiftet 1,30 procent. Ränterisken vid
1 procents förändring är cirka 0,7 mkr på årsbasis.
Den genomsnittliga räntebindningstiden för skuld
portföljen är 1,77 år och den genomsnittliga kapital
bindningstiden är 1,95 år. Kommunen har valt att inte
exponera sig i främmande valutor.
Sunne kommun är medlem i Kommuninvest.
Borgensåtaganden och koncernens resultat
(mkr)

2011

2012

2013

2014

2015

Borgensåtaganden
218,9
Koncernens resultat
11,4
Kommunens resultat 10,3

196,3
1,3
0,7

202,9
3,6
3,5

221,8
– 0,4
– 1,1

222,5
10,3
9,5

Kommunens borgensåtaganden uppgick vid årsslutet
till cirka 222 mkr, vilket var en ökning med 0,3 pro
cent eller 0,8 mkr. Per invånare var borgensåtagandena
16 816 kronor, vilket var cirka 12 501 kronor lägre än
genomsnittet i riket 2015.
Av kommunens totala borgensåtaganden var
198 mkr eller 89 procent beviljade för det kommunala
bostadsbolaget Sunne Bostads AB. Bolaget ökade
sin låneskuld med 2 mkr, vilket gjorde att borgens
åtagandet ökade.
Övriga 25,8 mkr av borgensåtagandet gäller
bostadsrättsföreningen Sunnehus (13,7 mkr), egnahem
och småhus (0,2 mkr), ideella föreningar och organisa
tioner (2,3 mkr) samt Sunne Turism AB (6,5 mkr) och
Rottneros Park Trädgård AB (1,8 mkr).
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Kommunen ingick 1995 en solidarisk borgen för
Kommuninvest i Sverige AB:s alla förpliktelser.
Åtagandet är enligt ett underavtal begränsat till den
låneskuld som kommunkoncernen har i Kommuninvest.
Vid årsskiftet 2015 var lånebeloppet 258 mkr.
Sammantaget bedömer kommunen att riskexpone
ringen är låg.
Pensionsskulden
(mkr)

2011

Pensioner som
kortfristig skuld
23,1
Avsättningar för
pensioner
18,4
Pensionsförpliktelser
äldre än 1998
276,9
Total pensionsskuld 318,4

2012

2013

2014

2015

17,1

18,1

18,2

24,0

16,1

20,4

22,4

17,4

274,6
307,8

288,9
327,4

275,1 264,2
315,7 305,6

Sedan 1998 redovisar kommunen pensionsskuld enligt
den så kallade blandmodellen. Det innebär att större
delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balans
räkningen. Denna del ”inom linjen” är viktig att ta med
ur ett riskperspektiv, eftersom skulden ska finansieras
de kommande 50 åren. Stora pensionsavgångar väntar
den närmaste tiden. Pensionsskulden uppgick vid års
slutet till 306 mkr, varav 264 mkr eller 86 procent redo
visas utanför balansräkningen. Under 2015 minskade
avsättningen och pensionsförpliktelser äldre än 1998.
Den kortfristiga skulden för pensioner ökade på grund
av en extra inlösen av ansvarsförbindelsen med 5 mkr.
Kommunen placerade inte medel för framtida
pensionsutbetalningar, utan återlånade medlen i
verksamheten. År 2003 började kommunen betala av
pengar via en försäkringslösning som minskar fram
tida utbetalningar för de pensioner som idag redo
visas som en ansvarsförbindelse. Det är ett alternativ
till att placera medel på till exempel aktiemarkna
den för att möta framtida pensionsutbetalningar.
Totalt satsade kommunen cirka 48 mkr på partiell
inlösen mellan 2003–2015. År 2015 var inlösensum
man 5 mkr. Inlösensumman 48 mkr minskar de fram
tida pensionsutbetalningarna med cirka 2 mkr per år
mellan 2010 och 2024. Åren 2025–2038 minskas pen
sionsutbetalningarna successivt från 2 mkr till 0,5
mkr per år tack vare den gjorda inlösen.
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Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
(mkr)
Budgetavvikelse
årets resultat
Prognosavvikelser,
juli: årets resultat

2011

2012

2013

2014

2015

+10,3

+0,4

+1,0

– 1,1

+6,1

+5,2

+14,0

+2,5

– 2,0

+0,5

Under femårsperioden hade verksamheten ett bättre
utfall än budgeterat, totalt cirka 17 mkr eller i genom
snitt cirka 3,5 mkr per år. En viktig förutsättning för
att uppnå god ekonomisk hushållning är att kommu
nen har en bra budgetföljsamhet. I början av perio
den uppvägdes underskott i driftredovisningen av stora
positiva avvikelser mellan skatteprognoser och slut
ligt skatteutfall. År 2012 följde inte mönstret efter
som verksamheterna avvek kraftigt från budget, totalt
–19 mkr för verksamheterna. Under 2015 visade prog
noser att verksamheterna inte skulle klara att hålla
budget, men tack vare AFA-återbetalade premier för
2004, extra statsbidrag för flyktingsituationen, låga
räntekostnader och reavinster vägdes underskottet upp.
(På grund av låga sjukskrivningstal 2004 i kom
mun- och landstingssektorn återbetalades 5 miljarder
till sektorn.)
Av tabellen kan man också utläsa att det verk
liga resultatet 2015 var 0,5 mkr bättre än vad delårs
prognosen förutspådde i juli. Den främsta orsaken till
avvikelsen var det extra statsbidraget som beslutades
av riksdagen i december.
Känslighetsanalys
Händelse eller förändring
Förändrad skattesats med 1 procentenhet
Förändring av generella statsbidrag med
1 procent
Generell avgiftsförändring med 1 procent
Ränteförändring med 1 procent
Förändring av försörjningsstöd med 10 procent
Löneförändring med 1 procent
10 heltidstjänster
5 procent av borgensåtagandet infrias

Kostnad/
intäkt (mkr)

sin budget och att man gör en riskbedömning inför
långsiktiga åtaganden.
Om den kommunala skattesatsen höjs med en krona
skulle det ge kommunen cirka 24 mkr i ökade intäk
ter. År 2013 höjdes skattesatsen från 21,80 till 22,15.
Höjningen innebar cirka 7,5 mkr mer i skatteintäkter.
Det är den första förändringen av skattesatsen sedan
1990, då den höjdes med 30 öre. I posten total kommu
nal skattesats ingår även skatt till landstinget.

Primärkommunal
skattesats i Sunne
Total kommunal
skattesats i Sunne
Total kommunal
skattesats,
riksgenomsnitt
Total kommunal
skattesats,
länsgenomsnitt

2011

2012

2013

2014

2015

21,80

21,80

22,15

22,15

22,15

32,55 33,00 33,35 33,35 33,35

31,55

31,60

31,73

31,86

31,99

32,71

33,16

33,18

33,18

33,18

Finansiella mål, måluppfyllelse och god
ekonomisk hushållning
Kommunallagen säger att kommunernas budget ska
upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna
(balanskravet). Dessutom kräver lagen att ett eventu
ellt negativt resultat ska kompenseras under de kom
mande tre åren med ett motsvarande positivt resultat.
Balanskravet infördes år 2000.
(mkr)

2011

2012

2013

2014

2015

Redovisat resultat

+10,3

+0,7

+3,5

– 1,1

9,5

24,0
2,0
0,6
0,7
0,7
5,7
4,5
11,0

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 5,7 mkr. Beloppet skulle
räcka till att betala 12 kommunala tjänster.
Analysen visar hur viktigt det är att det finns mar
ginal när kommunen och verksamheterna utarbetar

Nedan sammanställs balanskravsresultaten för
perioden, där intäkter i form av realisationsvinster
vid försäljning av fastigheter har räknats bort och
realisationsf örluster lagts till enligt författnings
reglerna. Synnerliga skäl 2015 innehåller realisations
vinst i samband med försäljning av en fastighet och
bostadsrätter. Det innebär att Sunne uppfyllde balans
kravet, och har uppfyllt det under hela den senaste
femårsperioden.
(mkr)

2011

2012

2013

2014

2015

Årets resultat
Synnerliga skäl
Balanskravsresultat

+10,3
–1,4
+8,9

+0,7
0,0
+0,7

+3,5
+0,6
+4,1

– 1,1
1,1
0,0

9,5
– 1,3
8,2
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Enligt kommunallagen ska kommunen ha god eko
nomisk hushållning i sin verksamhet. Det finns dock
inga konkreta anvisningar om vad begreppet innebär
eller hur kommunen ska uppnå det. Det är kommun
fullmäktige som beslutar om vad som anses som god
ekonomisk hushållning i Sunne kommun.
Kommunens långsiktiga finansiella mål är att årets
resultat ska vara cirka 1 procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag, att investeringarna under
en flerårsperiod ska finansieras med egna medel och
att skattesatsen ska vara oförändrad, det vill säga
22,15 kronor per hundralapp.

Långsiktigt investeringsmål
Mål: 100 procent ska finansieras med egna medel.
Redovisad investering (procent)
2011

2012

2013

2014

2015

Totalt

11

65

71

97

246

90

Övriga finansiella mål

I budgetprocessen för 2015 beslutade fullmäktige om
ett kortsiktigt mål för resultatet: Resultatet ska mot
svara 0,5 procent av skatteintäkter och generella stats
bidrag.
Resultatet blev 1,3 procent, det vill säga 0,8
procentenheter bättre än målet. Målet uppfylldes.

Skattesatsen var oförändrad 2015.
Kommunen uppfyllde sitt långsiktiga resultatmål
på 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Den
första prognosen pekade mot ett positivt resultat om
cirka 1 mkr. Utfallet blev bättre, tack vare ett bättre
utfall av verksamhetens nettokostnader, lägre ränte
kostnader, högre finansiella intäkter och mer generella
statsbidrag än beräknat. Kommunen klarade det lång
siktiga finansiella målet att investera av egen kraft.
Sammanlagt för perioden klarade kommunen att
finansiera sina investeringar till 90 procent. Det bety
der att kommunen inte uppfyller det finansiella målet i
begreppet god ekonomisk hushållning.

Kortsiktigt investeringsmål

Effektivitetsbedömning

Fullmäktige beslutade om kortsiktigt mål för investe
ringar: 157 procent av investeringarna ska finansieras
med egna medel. Resultatet blev 246 procent, vilket var
89 procentenheter bättre än målet. Målet uppfylldes.
Den stora avvikelsen beror på det extra statsbidraget
för flyktingsituationen. Det påverkar kassaflödes
analysens ”tillförda medel från löpande verksamhet”
vilket investeringsvolymen ställs emot. Med en så
pass stor förändring i ”tillförda medel” påverkas
finansieringsgraden mycket.

Genom det statliga utjämningssystemet kan man få
en indikation på om kommunen har högre eller lägre
kostnader i verksamheterna än vad som motiveras av
den egna strukturen.
I tabellen nedan jämförs kommunens kostnad med
kommunens standardkostnad. Beräkningen visar
hur mycket den redovisade kostnaden avviker i pro
cent från standardkostnaden. En positiv avvikelse
betyder att kommunen har en högre kostnadsnivå än
vad strukturen motiverar. En negativ avvikelse visar
det omvända. Uppgifterna är hämtade från SCB och
Sveriges Kommuner och Landsting på grundval av
kommunens egna räkenskaper.

Finansiella mål
Kortsiktigt resultatmål

Långsiktigt resultatmål
Det långsiktiga resultatmålet är 1 procent av skatter
och generella statsbidrag.
2011

2012

2013

2014

2015

+1,6

+0,1

+0,5

– 0,2

+1,3

Finansiell analys

Verksamheter 2010–2014
(procent)

2010

2011

2012

2013

2014

Barnomsorg
Grundskola
Gymnasieskola

19,0
3,0
14,7

20,5
8,2
13,7

22,0
11,1
17,9

9,7
10,2
14,8

14,4
13,2
22,0

Äldreomsorg
Individ- och
familjeomsorg

2,3

8,7

11,3

– 1,7

-5,8

–   8,2

– 14,3

– 17,0 – 10,5

-12,9
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Av tabellen kan man alltså utläsa att individ- och
familjeomsorgen och äldreomsorgen bedrev sin
verksamhet till en lägre kostnad än standard
kostnaden. Barnomsorg, gymnasieskola och grund
skola hade däremot högre kostnadsnivåer än de borde
ha haft. Avvikelserna kan bero på att kommunen
bedrivit verksamheten på en annan ambitions- eller
effektivitetsnivå än riksgenomsnittet.
I förhållande till 2014 ökade kostnadsnivån i barn
omsorg, grundskola, gymnasieskola medan den mins
kade i äldreomsorg och i individ- och familjeomsorg.

Resultat – kapacitet

Avslutande iakttagelser

Risk – kontroll

Sunne kommun klarade balanskravet med ett posi
tivt resultat. Ett bättre utfall av finansiella intäkter och
kostnader, återbetalning av AFA-pengar, mer gene
rella statsbidrag och realisationsvinst vid försäljning
av fastigheter vägde upp verksamheternas avvikel
ser. Verksamheterna måste dock anpassa sina kostna
der ytterligare för att kommunen ska klara ett posi
tivt resultat och de utmaningar som en förändrad
befolkningsstruktur kräver. Kommunen klarar balan
skravet och kan anses nå god ekonomisk hushållning,
eftersom flertalet av de övergripande verksamhets
målen och de finansiella målen uppnåddes.

Under våren märktes att flera av verksamheterna
skulle få det svårt att klara sin budget. För att uppnå
god ekonomisk hushållning är det viktigt att det är
kontroll på verksamhetens kostnader. Den kortfristiga
betalningsberedskapen, likviditeten, förbättrades.
Det berodde på främst på det tillfälliga bidraget för
flyktingsituationen. Det periodiseras från december
2015 till december 2016. Resultatnivån måste vara
tillräckligt stor för att kunna fungera som en buffert,
så att kommunen kan hantera risker och oförutsedda
händelser. Det är också en viktig ingrediens i Sunne
kommuns definition av god ekonomisk hushållning.

Kommunen hade balans mellan kostnader och intäkter.
Utvecklingen visar att kommunen rör sig mot obalans,
som gör att den finansiella motståndskraften urholkas.
Kommunen uppfyllde det långsiktiga finansiella
målet kopplat till investeringsvolymen. Totalt under
femårsperioden var investeringarna 224 mkr och med
len från den egna verksamheten 202 mkr – ett ”under
skott” på 22 mkr. Det innebär att kommunen investe
rade mer än det långsiktiga målet att kommunen ska
klara att finansiera sina investeringar med egna medel.

Finansiell analys
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RESULTATRÄKNING
Kommunen

(mkr)
Bokslut
2014
Verksamhetens intäkter
därav jämförelsestörande post
Verksamhetens kostnader
därav jämförelsestörande post
Avskrivningar
därav jämförelsestörande post
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

(not 1)
(not 1)
(not 2)

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

247,6
0,0
– 897,0
– 1,1
– 34,1

Bokslut Budget2015 avvikelse

– 683,4

259,2
8,4
– 922,3
0,0
– 35,6
– 3,0
– 698,7

490,4
192,7
1,8
– 2,5
– 1,1

510,2
198,7
1,2
– 1,9
9,5

26,2

– 0,3

294,3
0,0
– 929,3
0,0
– 42,1

– 0,3

– 677,2

304,1
8,4
– 952,8
– 0,0
– 43,9
– 3,0
– 692,6

0,4
3,1
0,7
2,2
6,1

490,4
192,7
1,4
– 7,6
– 0,3

510,2
198,7
0,3
– 6,4
10,1

– 0,1

– 0,1

– 0,4

10,0

– 26,2

Extraordinära intäkter/kostnader
Skattekostnad
Årets resultat

(not 7)

– 1,1

9,5

Sammanställd
redovisning
Bokslut
Bokslut
2014
2015

6,1

Nyckeltal
Kommunen

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

Räkenskaper

Sammanställd
redovisning
Bokslut
Bokslut
2014
2015

Bokslut
2014

Bokslut
2015

Budget
2015

100,0 %

98,6 %

99,0 %

99,1 %

97,7 %

95,1 %
5,0 %
0,1 %
– 0,2 %

93,5 %
5,0 %
0,1 %
1,3 %

93,9 %
5,1 %
0,5 %
0,5 %

93,0 %
6,2 %
0,9 %
– 0,1 %

91,5 %
6,2 %
0,9 %
1,4 %
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BALANSRÄKNING
Kommunen

(mkr)
Bokslut
2014

Bokslut
2015

473,4
32,6
10,2

466,7
30,2
16,1

516,2

513,1

2,6
60,5
13,9

2,6
63,0
59,5

77,0

125,1

593,2

(not 14)

Avsättningar
Pensionsavsättning
Andra avsättningar
Summa avsättningar

(not 15)
(not 16)

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

(not 17)
(not 18)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill
Mark, byggnader och anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar

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

Budget
2015

Sammanställd
redovisning
Bokslut
Bokslut
2014
2015

691,4
41,6
4,8

693,8
35,6
10,6

737,7

739,9

3,2
61,3
19,7

3,2
71,2
60,3

88,0

84,3

134,7

638,2

591,8

822,0

874,6

319,6
– 1,1

327,0
9,5

323,1
3,4

330,1
– 0,4

340,2
10,0

22,4
2,7
25,1

17,4
2,6
20,0

25,1

22,4
2,2
24,6

17,4
2,3
19,7

107,0
141,5
248,5

107,0
184,1
291,1

102,0
141,5
243,5

309,6
157,7
467,2

313,7
201,0
514,7

593,2

638,2

591,8

822,0

874,6

(not 19)
(not 20)

221,8
275,1
70,0

222,5
264,2
70,0

221,8
275,1
82,1

16,2
264,2
82,1

(not 21)

111,9

110,3

111,9

110,3

Summa anläggningstillgångar

503,7

Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Kassa och bank

(not 11)
(not 12)
(not 13)

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
därav årets resultat

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensåtagande
Pensionsåtaganden, ansvarsförbindelse
Beviljad checkkredit
EKONOMISKA ENGAGEMANG SOM INTE
REDOVISAS I BALANSRÄKNINGEN
Operationella leasingavtal

Nyckeltal
Kommunen

Soliditet
Årets resultat/eget kapital
Skuldsättningsgrad
Balanslikviditet
Kassalikviditet
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse

Bokslut
2014

Bokslut
2015

55 %
– 0,4 %
47 %
0,54
80 %
8%

51 %
2,9 %
49 %
0,68
91 %
10 %

Budget

Sammanställd
redovisning
Bokslut
Bokslut
2014
2015
40 %
– 0,1 %
63 %
0,53
77 %
7%

39 %
2,9 %
70 %
0,67
67 %
9%
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Kassaflödesanalys
(mkr)

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Avsättningar till pensionsskuld m m
Justering för uppskjuten skatt

Kommunen
Bokslut
2014

Bokslut
2015

– 1,1
0,0
32,9
2,2
0,0

9,5
– 2,1
35,6
– 5,1
0,0

34,0

37,9

1,0
3,7
6,1

0,0
– 2,5
42,6

44,8

71,1

– 48,4
3,4
0,0
0,0
– 45,1

– 26,4
0,0
– 4,2
0,1
– 30,6

(not 24)

0,0
2,0

– 1,8
0,0

(not 25)

15,0
17,0

0,0
– 1,8

16,7
– 17,8
13,9

45,6
13,9
59,5

(not 7)
(not 2)
(not 1)

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
Investering i immateriella anläggningar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
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

Räkenskaper

(not 22)
(not 23)

Budget

Sammanställd
redovisning
Bokslut
Bokslut
2014
2015
– 0,4
0,0
40,0
2,2
0,0

10,0
0,0
43,9
– 4,9
0,0

41,9

49,0

– 0,1
– 3,8
12,9

0,0
– 9,9
43,3

39,6

50,9

82,5

– 23,5

– 51,8
0,0
– 0,2
0,0
– 51,9

– 40,3
0,0
– 4,2
0,0
– 44,5

0,0
1,9

– 1,6
0,0

– 5,0

17,2
17,2

4,1
2,6

11,0
13,9
25,0

16,2
1,6
19,7

40,5
19,7
60,3

39,6
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Noter
Kommunen

(mkr)

Sammanställd
redovisning
2014
2015

2014

2015

20,2
57,9
24,3
102,1
42,8
0,3
247,6
0,0

19,6
60,4
24,4
103,7
42,8
8,4
259,2
2,0

20,2
57,9
24,3
102,1
42,8
0,3
247,6
0,0

19,6
60,4
24,4
103,7
42,8
8,4
259,2
2,0

0,0

6,3

0,0
46,7
294,3

6,3
44,9
304,1

– 582,2
– 46,1
– 3,0
– 18,4
– 11,4
– 3,3
0,0
– 0,3
– 9,8
– 39,0
– 81,5
– 20,4
– 173,9
– 897,0
– 1,1

– 606,6
– 46,4
3,8
– 19,5
– 12,3
– 4,2
– 4,0
– 0,3
– 9,9
– 40,9
– 78,2
– 20,3
– 176,3
– 922,3
0,0

– 582,2
– 46,1
– 3,0
– 18,4
– 11,4
– 3,3
0,0
– 0,3
– 9,8
– 39,0
– 81,5
– 20,4
– 173,9
– 897,0
0,0
– 32,4
– 929,3

– 606,6
– 46,4
3,8
– 19,5
– 12,3
– 4,2
– 4,0
– 0,3
– 9,9
– 40,9
– 78,2
– 20,3
– 176,3
– 922,3
0,0
– 30,5
– 952,8

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN
(not 1)

Verksamhetens intäkter
Försäljningsmedel
Avgifter och ersättningar
Hyror och arrenden
Bidrag
Verksamheter och entreprenader
Övriga intäkter
Summa externa intäkter
därav reavinst vid fastighetsförsäljning
Jämförelsestörande intäkt är återbetalning från AFA-försäkring
Bolagens externa intäkter (efter eliminering)
Summa externa verksamhetsintäkter koncernen
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
varav pensionskostnader inklusive löneskatt
därav förändring av pensionsavsättning inklusive löneskatt
årets intjänande av avgiftsbestämd del
pensionsutbetalningar
pensionsförsäkringsavgifter
partiell inlösen pensionsskuld
förvaltningsavgifter
löneskatt
Bidrag och transfereringar
Entreprenader och köp av verksamhet
Lokal- och markhyror
Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader
Summa
därav reaförlust vid fastighetsförsäljning
Bolagens externa kostnader (efter eliminering)
Summa externa verksamhetskostnader koncernen

(not 2)

Avser planenliga avskrivningar. Avskrivningarna beräknas på
anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde.
Nedskrivning av anläggningstillgångar
Brårud 1:100
Sunne Sundsberg 12:6

– 1,6
– 1,4

(not 3)

Preliminära skatteinbetalningar som kommit
kommunen tillgodo under året
Prognos för slutavräkning
Differens mellan den slutliga taxeringen och den
redovisade skatteintäkten för föregående inkomstår
Summa skatteintäkter

491,7
0,0
0,1
0,0
– 1,4
490,4

510,6
0,0
0,6
– 1,0
0,0
510,2

491,7
0,0
0,1
0,0
– 1,4
490,4

510,6
0,0
0,6
– 1,0
0,0
510,2

(not 4)

Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Strukturbidrag
Regleringsavgift
Utjämningsbidrag LSS
Fastighetsavgift
Extra flyktingbidrag och förändring arbetsgivaravgift
Summa kommunalekonomisk utjämning

149
6,2
1,4
3,0
8,2
5,0
0,0
172,7

155
7,6
1,4
– 0,5
6,6
24,6
3,5
198,7

149
6,2
1,4
3,0
8,2
5,0
0,0
172,7

155
7,6
1,4
– 0,5
6,6
24,6
3,5
198,7
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Kommunen

(mkr)

Sammanställd
redovisning
2014
2015

2014

2015

0,1
0,0
0,4
1,2
0,0
1,8

0,1
0,0
1,0
0,0
0,2
1,2

0,1
0,0
0,4
1,2
0,0
1,8
– 0,4
1,4

0,1
0,0
1,0
0,0
0,2
1,2
– 1,0
0,3

– 2,4
– 0,1
– 2,4

– 1,8
– 0,1
– 1,9

– 2,4
– 0,1
– 2,5
– 5,1
– 7,6

– 1,8
– 0,1
– 1,9
– 4,5
– 6,4

– 1,1
1,1
0,0
0,0

9,5
0,0
– 2,0
0,7

– 0,4

10,0

0,0

8,2

Fastigheter:
Anskaffningsvärde
Anskaffningsvärde pågående arbeten
Anskaffning under året
Försäljning under året
Utrangerade fastigheter
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar
Årets avskrivningar
Årets nedskrivningar
Summa fastigheter
därav kommersiella fastigheter
därav skolfastigheter
därav barnomsorgsfastigheter
därav äldre- och omsorgsfastigheter
därav övriga verksamhetsfastigheter

548,8
4,7
23,7
0,0
0,0
– 278,6
– 3,0
– 14,8
– 4,5
276,2
11,8
154,5
37,6
28,9
43,4

556,7
4,7
12,6
0,0
0,0
– 282,2
– 3,0
– 14,2
– 2,9
271,8
10,4
149,5
40,0
27,2
44,8

548,8
4,7
23,7
0,0
0,0
– 278,6
– 3,0
– 14,8
– 4,5
276,2
11,8
154,5
37,6
28,9
43,4

556,7
4,7
12,6
0,0
0,0
– 282,2
– 3,0
– 14,2
– 2,9
271,8
10,4
149,5
40,0
27,2
44,8

Anläggningar:
Anskaffningsvärde
Anskaffningsvärde pågående arbeten
Anskaffning under året
Omklassificering av anläggningar
Omklassificering av anläggningar
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar
Årets avskrivningar
Årets nedskrivningar
Summa anläggningar
därav va-anläggningar

396,9
3,1
10,2
0,0
0,0
– 195,7
– 5,8
– 11,6
0,0
197,2
62,6

402,7
3,1
9,2
0,0
0,0
– 202,8
– 5,8
– 11,5
0,0
194,9
62,6

396,9
3,1
10,2
0,0
0,0
– 195,7
– 5,8
– 11,6
0,0
197,2
62,6

402,7
3,1
9,2
0,0
0,0
– 202,8
– 5,8
– 11,5
0,0
194,9
62,6

473,4

466,7

473,4
217,9
691,4

466,7
227,1
693,8

(not 5)

Räntor likvida medel
Räntor utlämnade lån
Borgensavgift
Värdehöjning fond/
Avveckling Värmlands Kreditgarantiförening
Summa finansiella intäkter
Finansiella intäkter i koncernbolagen
Summa finansiella intäkter i koncernen

(not 6)

Räntor banklån m m
Ränta på pensionslöften
Summa finansiella kostnader
Räntekostnader i bolagen efter eliminering
Summa finansiella kostnader i koncernen

(not 7)

Avstämning mot KL:s balanskrav
Årets resultat enligt resultaträkningen
Tillkommer: synnerliga skäl, reaförlust
Avgår: synnerliga skäl, reavinst
Avgår: synnerliga skäl, reavinst enligt undantagsmöjlighet
Justerat resultat enligt KL 8 kap 4 §

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN
(not 8)

Summa fastigheter och anläggningar
Fastigheter och anläggningar i koncernbolagen
Summa fastigheter och anläggningar i koncernbolagen
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Kommunen

(mkr)

2014

2015

125,9
7,9
– 94,7
– 6,6
0,0
32,6

137,8
4,6
– 105,2
– 6,8
– 0,1
30,2

5,0
0,9
0,1
0,3
0,1
6,3

5,0
0,9
0,0
0,3
0,1
6,3

2,7
1,0
0,0
3,8

Bostadsrätter:
Sunnehus nr 2, 5 st
Brf Broby, daghem
Brf Broby, korttidshem
Summa bostadsrätter

(not 9)

Anskaffningsvärde
Anskaffning under året
Ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets nedskrivning
Summa inventarier m m
Inventarier i koncernbolagen
Summa inventarier m m

(not 10)

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier:
Sunne Bostads AB (100 % ägarandel)
Sunne Turism AB (100 % ägarandel)
Svenska Flexografi AB (60 % ägarandel)
West Wemland Invest
Rottneros Park Trädgård AB (100 % ägarandel)
Summa aktier

125,9
7,9
– 94,7
– 6,6
0,0
32,6
9,0
41,6

137,8
4,6
– 105,2
– 6,8
– 0,1
30,2
5,4
35,6

0,3

0,3

0,3

0,3

8,0
0,0
0,0
8,0

2,7
1,0
0,0
3,8
0,5
4,3

8,0
0,0
0,0
8,0
0,4
8,4

0,1
0,0
0,1
0,1

0,1
0,0
0,1
0,1

0,1
0,0
0,1
0,1

0,1
0,0
0,1
0,1

Summa värdepapper, andelar, bostadsrätter m m

0,3

14,4

4,8

8,8

Värmlandstrafik
Sunne Revy och teaterförening
Summa långfristiga fordringar

0,0
0,0
0,0

1,0
0,8
1,7

0,0
0,0
0,0

1,0
0,8
1,7

10,2

16,1

4,8

10,6

0,1
2,5
2,6

0,2
2,5
2,6

0,1
2,5
2,6
0,6
3,2

0,2
2,5
2,6
0,5
3,2

Andelar:
Kommuninvest ekonomisk förening
Värmlandstrafik AB
Övrigt
Summa andelar
Finansiella anläggningstillgångar i koncernbolagen
Summa andelar i koncernen

Summa finansiella anläggningstillgångar
(not 11)

Sammanställd
redovisning
2014
2015

Förråd tekniska enheten
Exploateringsområden
Summa förråd
Förråd i koncernbolagen
Summa förråd i koncernen
Förråden värderas till det lägsta av anskaffningsvärde
eller det verkliga värdet på balansdagen.

(not 12)

Kundfordringar
Diverse kortfristiga fordringar
därav fordringar på staten
därav fordran va
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga fordringar i koncernbolagen
Summa kortfristiga fordringar i koncernen

6,9
21,7
21,5
0,6
31,9
60,5

8,1
20,3
20,2
1,1
34,6
63,0

6,9
21,7
21,5
0,6
31,9
60,5
0,9
61,3

8,1
20,3
20,2
1,1
34,6
63,0
8,2
71,2

(not 13)

Kassa, bank och plusgiro
Summa likvida medel
Kassa, bank och plusgiro i koncernbolagen
Summa likvida medel i koncernen

13,9
13,9

59,5
59,5

13,9
13,9
5,8
19,7

59,5
59,5
0,8
60,3
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Kommunen

(mkr)

(not 14)

Sammanställd
redovisning
2014
2015

2014

2015

320,7
– 1,1

319,6

319,6
9,5
– 2,1
– 1,2
– 0,9
327,0

Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Utgående eget kapital

0,0
319,6
319,6

1,1
325,9
327,0

Rörelsekapital
Anläggningskapital
Summa eget kapital
Öronmärkt för pensionskostnader
Öronmärkt för flyktingkostnader

– 89,7
409,2
319,6
11,1

– 79,0
406,1
327,0
11,1
2,5

– 98,1
428,2
330,1
11,1

– 86,1
426,2
340,1
11,1
2,5

Förändring av eget kapital
Ingående eget kapital
Årets förändring
Justering eget kapital byte redovisningsprincip
varav ackumulerat driftresultat va-verk 2013–2014
varav ackumulerat driftresultat avfall 2013–2014
Utgående eget kapital

330,5
– 0,4

330,1

330,1
10,0
– 2,1
– 1,2
– 0,9
340,1

Uppdelning av eget kapital

(not 15)

Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Förändring av löneskatt
Övrigt
Utgående avsättning
därav garantipensioner (exklusive löneskatt)

20,4
– 1,7
3,3
– 0,4
0,8
– 0,1
22,4
4,4

22,4
– 2,8
– 0,3
– 0,1
– 1,0
– 0,8
17,4
2,9

20,4
– 1,7
3,3
– 0,4
0,8
– 0,1
22,4
4,4

22,4
– 2,8
– 0,3
– 0,1
– 1,0
– 0,8
17,4
2,9

(not 16)

Ingående avsättning
Årets avsättning återställande av deponi/soptipp
Rottneros Park
Avsättning skatter
Utgående avsättning

2,6
0,2
– 0,1
0,0
2,7

2,7
0,1
– 0,2
0,0
2,6

2,0
0,2
0,0
– 0,0
2,2

2,2
0,1
0,0
0,0
2,3

(not 17)

Lån i bank och kreditinstitut ingående värde
Årets amorteringar inklusive korrigeringar
Nya lån
Summa
Lån i koncernbolagen
Summa lån i koncernen

92,0
0,0
15,0
107,0

107,0
0,0
0,0
107,0

92,0
0,0
15,0
107,0
202,6
309,6

107,0
0,0
0,0
107,0
206,7
313,7

(not 18)

Kortfristiga skulder
Leverantörsskuld
Övriga kortfristiga skulder
därav personalens källskatt
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
därav räntekostnader
därav särskild löneskatt
därav pensionskostnader
därav semesterlöneskuld
därav avräkning kommunalskatt

28,0
10,0
8,5
103,6
0,3
0,7
18,2
45,1
4,6
141,5

22,8
11,2
9,6
150,1
0,3
1,0
23,0
46,6
0,9
184,1

28,0
10,0
8,5
103,6
0,3
0,7
18,2
45,1
4,6
141,5
16,2
157,7

22,8
11,2
9,6
150,1
0,3
1,0
23,0
46,6
0,9
184,1
16,9
201,0

Leverantörsskulder i koncernbolagen
Summa kortfristiga skulder i koncernen
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Kommunen

(mkr)

(not 19)

Borgen för egnahem
Borgen till Sunne Bostads AB
Borgen till Sunne Turism AB
Borgen till Rottneros Park Trädgård AB
Borgen till bostadsrättsföreningar
Borgen till ideella/övriga föreningar/organisationer
Summa borgensåtaganden
Infriade borgensåtaganden under året
0 st

Sammanställd
redovisning
2014
2015

2014

2015

0,3
196,0
7,1
1,8
14,2
2,4
221,8

0,2
198,0
6,5
1,8
13,7
2,3
222,5

0,3
0,0
0,0
0,0
14,2
2,4
16,8

0,2
0,0
0,0
0,0
13,7
2,3
16,2

Sunne kommun har i augusti 1996 ingått en solidarisk
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga
280 kommuner som per 2015-12-31 var medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande
borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar
i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande
av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet
ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på
de medel som respektive medlemskommun lånat av
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken
på medlemskommunernas respektive insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sunne
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan
noteras att per 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige
AB:s totala förpliktelser till 326 mdkr och totala tillgångar
till 320 mdkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna
uppgick till 408 mkr vilket motsvarar 0,13 % av de totala
förpliktelserna och andelen av de totala tillgångarna uppgick
till 400 mkr, 0,13 % av de totala tillgångarna.
(not 20)

Avser pensionsrätter intjänade före 1998-01-01 enligt den s k
blandmodellen och enligt pensions- och försäkringsavtalet
PFA-98.
varav:
Ingående avsättning
Förmånsbelopp
Aktualisering
Pensionsutbetalningar
Ränteuppräkning
Personalförändringar
Övrigt

275,1

264,2

275,1

264,2

232,5
– 2,8
0,4
– 8,2
– 1,7
1,9
– 0,8

221,3
0,6
1,0
– 8,4
– 3,7
2,3
– 0,6

232,5
– 2,8
0,4
– 8,2
– 1,7
1,9
– 0,8

Beräknad särskild löneskatt på skulden
Summa pensionsåtaganden

53,7
275,1

51,6
264,2

53,7
275,1

221,3
0,6
1,0
– 8,4
– 3,7
2,3
– 0,6
0,0
51,6
264,2

Förpliktelsen minskad genom försäkring
Överskottsmedel i försäkringen
Aktualiseringsgraden, utredningsprocent

42,9
0
99 %

47,8
3,4
99 %

42,9
0
99 %

47,8
3,4
99 %

3

2

3

2

Kommunstyrelsens ordförande som fullgör sitt uppdrag
på heltid, omfattas av pensionsreglementet för
förtroendemän (OPF-KL) där rätt till visstidspension ingår.
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande som fullgör sitt
uppdrag på halvtid omfattas av (PBF/KL). Visstidspension
utbetalas fram till tidpunkten för ålderspension.
Antal visstidsförordnanden
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Kommunen

(mkr)

Sammanställd
redovisning
2014
2015

2014

2015

20,6
49,8
41,6
111,9

20,2
50,9
39,1
110,3

20,6
49,8
41,6
111,9

20,2
50,9
39,1
110,3

– 49,8
0,3
– 49,6

– 28,3
1,8
– 26,4

– 49,8
0,3
– 49,6
– 2,2
– 51,8

– 28,3
1,8
– 26,4
– 13,8
– 40,3

3,4
0,0
1,1
4,5

0,0
0,0
1,5
1,5

3,4
0,0
1,1
4,5

0,0
0,0
1,5
1,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
1,0
– 5,2
– 4,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
– 0,2
– 0,2

0,0
0,0
1,0
– 5,2
– 4,2
– 0,0
– 4,2

Försäljning av finansiella tillgångar
Reaförlust
Summa
Försäljning av finansiella tillgångar i koncernbolagen
Summa förvärv av finansiella tillgångar i koncernen

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

(not 24)

Långfristiga fordringar, utlåning
Amortering av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Summa
Förändringar av långfristiga fordringar i koncernbolagen
Summa långfristiga fordringar i koncernen

0,0
0,0
2,0
2,0

1,8
0,0
0,0
1,8

0,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0

1,8
0,0
0,0
1,8
– 0,2
1,6

(not 25)

Långfristig upplåning
Amorteringar
Summa
Förändringar av långfristiga skulder i koncernbolagen
Summa långfristiga skulder i koncernen

– 15,0
0,0
– 15,0

0,0
0,0
0,0

– 15,0
0,0
– 15,0
– 2,2
– 17,2

0,0
0,0
0,0
4,1
4,1

(not 21)

Ej uppsägningbara operationella leasingavtal
Överstigande 3 år
Med förfall inom 1 år
Med förfall inom 1–5 år
Med förfall senare än 5 år
Summa

NOTER TILL KASSAFLÖDESREDOVISNINGEN
(not 22)

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Investeringsutgifter enligt redovisning
Investeringsinkomster enligt redovisning
Summa nettoinvesteringar
Nettoinvesteringar i bolagen efter eliminieringar
Summa nettoinvesteringar i koncernen
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Försäljningsprovisioner m m
Reavinster/förluster
Summa

(not 23)

Förvärv av finansiella tillgångar
Sunne Bostads AB
Rottneros Park
Värmlandstrafik
Kommuninvest
Summa
Förvärv av finansiella tillgångar i koncernbolagen
Summa förvärv av finansiella tillgångar i koncernen
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Driftredovisning
2014
Verksamhet (mkr)

Kostnader Intäkter

Gemensam kommunverksamhet
Nämnd- och styrelseverksamhet
Infrastruktur, skydd m m
Fritid och kultur
Pedagogisk verksamhet
Vård och omsorg
Särskilt riktade insatser
Affärsverksamhet
Summa

– 178,4
– 8,6
– 57,4
– 35,5
– 377,8
– 328,9
– 39,2
– 54,1
– 1 079,8

2015
Netto Kostnader Intäkter

152,2 – 26,2
1,2
– 7,4
15,1
– 42,3
6,3 – 29,2
82,6 – 295,2
63,2 – 265,6
39,6
0,4
45,1
– 9,0
405,2 – 674,6

– 183,2
– 11,1
– 57,9
– 35,2
– 374,5
– 337,2
– 56,1
– 59,2
– 1 114,4

150,3
– 32,9
1,3
– 9,8
15,9
– 42,0
3,9
– 31,3
79,3 – 295,2
63,6 – 273,6
57,6
1,5
48,6
– 10,6
420,5 – 693,9
2015

Per nämnd (mkr)
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
Summa

Kostnader Intäkter
– 1 111,0
– 0,6
– 2,8
0,0
– 1 114,4

Kommunchef
Verksamhetsstöd och kommunikation
Teknik och kost
Barns lärande
Ungdomars och vuxnas lärande
Individstöd
Vård och omsorg
Samhällsbyggnad och säkerhet
Summa

Kostnader Intäkter
– 28,6
– 48,2
– 213,5
– 188,0
– 175,4
– 193,5
– 211,0
– 52,9
– 1 111,0

– 1,0
– 0,7
0,2
– 0,6
– 12,8
– 14,5
– 2,1
– 5,7
– 37,1

3,9
0,8
0,7
– 0,2
9,2
4,9
6,9
5,9
32,1

2,9
0,1
0,9
– 0,8
– 3,7
– 9,6
4,8
0,3
– 5,0

Avvikelse mot
2015 års budget
Netto Kostnader Intäkter Netto

419,3 – 691,7
0,0
– 0,6
1,2
– 1,6
0,0
0,0
420,5 – 693,9
2015

Per verksamhetsområde (mkr)

Avvikelse mot
2015 års budget
Netto Kostnader Intäkter Netto

– 36,4
0,0
– 0,8
0,0
– 37,1

31,3
0,0
0,8
0,0
32,1

– 5,1
0,0
0,0
0,0
– 5,0

Avvikelse mot
2015 års budget
Netto Kostnader Intäkter Netto

0,2
– 28,4
13,0 – 35,2
197,5
– 15,9
17,6 – 170,4
61,6 – 113,8
91,7 – 101,8
30,5 – 180,4
7,1 – 45,8
419,3 – 691,7

0,4
– 1,4
– 6,1
– 3,4
– 9,8
– 7,4
– 8,6
– 0,1
– 36,4

0,2
1,8
8,5
3,6
5,6
7,6
3,7
0,4
31,3

0,6
0,4
2,4
0,2
– 4,2
0,2
– 4,9
0,3
– 5,1
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Investeringsredovisning
Per verksamhetsområde (mkr)
Verksamhet
Gemensamma lokaler/verksamhet
Fysisk och teknisk planering
Gator, vägar, parker, turism
Räddningstjänst
Fritid och kultur
Pedagogisk verksamhet
Särskilt inriktade insatser
Vård och omsorg
Bostäder, industri, vatten och avfall
Summa

2014
Utgifter Inkomst
– 6,4
– 7,5
– 4,1
0,0
– 0,1
– 28,6
– 0,1
– 1,4
– 1,5
– 49,8

0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3

2015
Netto Utgifter Inkomst

Netto

– 6,4
– 7,5
– 3,9
0,0
– 0,1
– 28,6
– 0,1
– 1,4
– 1,5
– 49,6

– 15,0
– 3,1
– 3,6
– 0,2
0,0
– 6,0
– 0,3
– 1,2
– 2,3
– 31,7

– 15,2
– 3,1
– 3,9
– 0,2
0,0
– 7,4
– 0,3
– 1,2
– 2,3
– 33,5

0,2
0,0
0,3
0,0
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0
1,8

Avvikelse mot
2015 års budget
Utgifter Inkomst
Netto
2,3
– 0,3
7,5
0,8
0,9
8,5
0,0
1,2
1,4
22,2

0,2
0,0
0,3
0,0
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0
1,8

2,5
– 0,3
7,8
0,8
0,9
9,8
0,0
1,2
1,4
24,1

Redov
Budget
2015 avvik 2015

Total

Specifikationer av större projekt
(mkr)

Utgifter
Energiinvesteringar
Lokaler förskola
Centrumplanering
Åtgärder kring Fryksdalsbanan
Stamnät bredband
Arenaområdet
Sammanslagning gymnasieskolan
Va Mårdvägen
Bro över Frykensundet
Östra skolan
Renovering Skäggebergskolan
Ny förskoleavdening Barnens Hus
Lokal Lernia Fryxellska skolan
Renovering Sunne Sundsberg 2:4
Personalutrymmen Holmby
Särskild medlemsinsats

Räkenskaper

Redov
2006–2012

Redov
2013

Redov
2014

– 25,1
– 0,9
– 3,3
– 1,1
– 9,5
– 2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

– 1,6
– 20,7
– 0,2
– 1,7
– 10,8
– 4,7
– 3,0
– 1,8
– 0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

– 3,1
– 2,1
– 0,2
0,0
– 5,3
0,0
– 2,2
– 1,0
– 0,9
– 13,6
– 1,3
– 3,4
– 2,5
0,0
– 0,4
0,0

– 1,4
0,0
– 0,4
0,0
– 1,7
0,0
0,0
0,0
– 0,4
0,0
– 2,6
– 0,7
0,0
– 1,4
– 1,2
– 5,2

0,6
0,0
2,6
4,0
– 0,3
1,0
0,0
0,0
– 0,1
0,0
8,2
0,0
0,0
0,9
0,2
0,0

– 31,3
– 23,7
– 4,1
– 2,8
– 27,4
– 7,0
– 5,3
– 2,9
– 2,1
– 13,6
– 3,8
– 4,1
– 2,5
– 1,4
– 1,6
– 5,2

53

Särredovisning av vatten- och
avloppsverksamheten

Ekonomiskt resultat
Ansvarsområden
Vattenförsörjning
Avloppsverksamhet

Va-verksamhetens resultat i sammanfattning
(mkr)

2013

2014

2015

Intäkter

23,5

24,2

25,5

Kostnader

22,9

23,7

25,5

Nettokostnad

– 0,6

– 0,5

0,0

Budget

– 0,9

– 0,1

0,0

Avvikelse mot budget

– 0,3

+0,4

0,0

0,0

1,1

1,1

Nettoinvesteringar

Verksamhetens ansvar
Vatten- och avloppsverksamheten ansvarar för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
Vattenproduktionen sker vid tolv vattenverk.
Ledningsnätet omfattar ungefär 15 mil mark- och
sjölagda vatten-, avlopps- och dagvattenledningar.
I ledningsnätet finns omkring 30 pumpstationer
och fem tryckstegringsstationer samt två större
reservoarer.
Cirka 3 000 kunder är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Ytterligare cirka 4 000
enskilda avloppsanläggningar finns i kommunen.

Viktiga händelser under året
Vatten- och avloppsnätet:
Renoveringen av va-ledningarna på Bengstergatan
blev färdig, asfaltering kvarstår. Arbetet med vautbyggnaden i Södra Borgeby fortsätter.
Vid skyfall och oväder har tidigare Storgatan översvämmats, vilket lett till problem i bibliotekets källare,
garaget i polishuset och i andra källare. Ett förhöjt
övergångsställe på Bryggaregatan gör att risken för
problem minskar.
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En utredning om ovidkommande vatten, inläckage
och felkopplingar genomfördes i Västra Ämtervik. En
ny pumpstation i Lysvik installerades.
Va-utbyggnadsplan:
Arbetet med utbyggnadsplanen pågick hela året.
Byte av redovisningsprincip för va-verksamheten:

Resultatet för de tre senaste åren 2013–2015 skuldeller fordringsförs i enlighet med va-lagen. Principen
tillämpas från redovisningsåret 2015 och eget kapital
justeras för åren 2013 och 2014. Effekten innebär att
eget kapital minskas med 1,2 mkr och skulden till kollektivet ökar med 1,2 mkr.

Måluppfyllelse
Mål

Indikator

Resultat

Måluppfyllelse

Trend

Vattenkvalitet enligt
Livsmedelsverkets krav.

T ex andel bakterier i dricksvattnet.
T ex fluorhalt i dricksvattnet.

Uppfylldes.

zz

ÎÎ

Avloppsrening enligt
myndighetskrav.

T ex utsläppskrav på avloppsvattnet.
T ex fosforhalt.

Uppfylldes.

zz

ÎÎ

Avser Öjerviks och Sunnes reningsverk.

Internkontroll

Investeringar

Vattenverken inspekterades av miljöenheten.
Inspektionen gav inga belastande anmärkningar,
förutom vissa krav på förbättringar av rutiner och
dokumentation. Kvaliteten på levererat vatten för
allmän förbrukning från vattenverken uppfyllde
Livsmedelsverkets krav.
Avloppsvatten omhändertogs och renades vid
Sunne reningsverk i enlighet med myndigheternas
krav. Några av de mindre reningsverken hade något
förhöjda utsläppsvärden, framför allt beroende på
höga flöden i samband med mycket nederbörd.

En ny pumpstation i Lysvik installerades.
Driftövervakningssystemet uppgraderades.

Framtidsspaning
Det utökade va-nätet i Södra Borgeby färdigställs. Bengstergatan asfalteras till sommaren.
Kommunfullmäktige fastställer va-utbyggnadsplanen, nya verksamhetsområden och en ny
va-taxa.
Arbetet med att minska läckor i vattenledningsnätet fortsätter. Även mängden ovidkommande vatten till spillvattennätet behöver
minskas.
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Nyckeltal
Vatten och avlopp

2013

2014

2015

Producerat dricksvatten, m³

894 398

741 139

750 125

Försäljning dricksvatten, m³

549 032

533 282

539 200

1 082 000 1 214 028

1 107 100

Renat avloppsvatten, m³
Försäljning avloppsvatten, m³
Intäkter (va-taxa), tkr, exklusive moms
Rörlig taxa, vatten och avlopp, kr/m³, inklusive moms

472 644

479 969

485 225

18 574

19 164

20 246

30,00

30,60

31,25

Årsavgift för villahushåll med förbrukning på 150 m³

Anslutningsavgift för en villafastighet på 800 m²

(kronor inklusive moms)

(kronor inklusive moms)

Typ av avgift
Grundavgift

2013

2014

2015

2013

2014

2015

86 104

87 823

89 575

834

850

875

Förbrukningsavgift

4 500

4 590

4 688

Bostadsenhetsavgift

1 729

1 763

1 800

135

138

144

7 198

7 342

7 507

Dagvattenavgift
TOTALT
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Resultaträkning
(mkr)

2013

2014

2015

23,5
23,5
20,5
2,2
0,8
0

24,2
24,2
21,4
1,7
0,7
0,4

25,5
25,5
22,5
2,2
0,8
0

– 21,4
– 11,4
– 7,0
– 3,0

– 22,2
– 11,8
– 7,4
– 3,0

– 24,0
– 15,9
– 5,1
– 3,0

2,1

2,0

1,5

– 1,5

– 1,5

– 1,5

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära kostnader

0,6

0,5

0,0

PERIODENS RESULTAT

0,6

0,5

0,0

Not

2013

2014

2015

7

48,7
48,7

47,8
47,8

46,3
46,3

8

0,8
0,8
49,5

0,6
0,6
48,4

1,1
1,1
47,4

9

0,7
0,6
1,3

0,7
0,5
1,3

1,2
0,0
1,2

Skulder
Långfristiga skulder
Lån av kommunen

48,2

47,1

46,2

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

48,2
49,5

47,1
48,4

46,2
47,4

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens externa intäkter
Brukningsavgifter
Anläggningsavgifter
Ersättning från andra kommuner
Bidrag och försäljning

Not

1

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader
Interna kostnader
Avskrivningar

2
3
4

Verksamhetens nettokostnad
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

5
6

Balansräkning
(mkr)
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
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Noter
(mkr)

2013

2014

2015

Not 1

Brukningsavgifter
Anläggningsavgifter
Ersättning från andra kommuner
Bidrag och försäljning

20,5
2,2
0,8
0

21,4
1,7
0,7
0,4

22,5
2,2
0,8
0

Not 2

Drift- och underhållskostnader, vattenverk
Drift- och underhållskostnader, vattennät
Drift- och underhållskostnader, tryckstegring
Drift- och underhållskostnader, avloppsreningsverk
Drift- och underhållskostnader, spillvattennät
Drift- och underhållskostnader, dagvattennät
Drift- och underhållskostnader, pumpstationer
Nyanslutna va-ledningar

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

– 1,6
– 1,4
– 0,3
– 4,2
– 2,5
– 0,7
– 1,1

– 3,3
– 1,2
– 0,2
– 6,1
– 1,1
– 1,0
– 1,1
– 1,9

Not 3

Drift- och underhållspersonal, tidsbaserad fördelning
Handläggnings- och administrationskostnader, fördelade
Övriga drift- och underhållskostnader

– 4,2
– 2,5
– 0,3

– 4,1
– 2,6
– 0,7

– 2,4
– 2,2
– 0,5

Not 4

Totalt avskrivningsbelopp enligt kapitaltjänstbilaga
varav belopp som belastar exploateringsverksamheten
Av det totala anskaffningsbeloppet för det nya reningsverket (70 mkr) har
24 mkr räknats av och belastar i stället exploateringsverksamheten.

– 3,7
– 0,7

– 3,7
– 0,7

– 3,7
– 0,7

Vatten- och avloppsreningsverk, avskrivning: 4–5 procent per år
Ledningsnät, avskrivning: 2 procent per år
Komponentavskrivning kommer att användas på alla nya investeringar.
Not 5

Det sker ingen mätning av likvidflöden från va-verksamheten.

Not 6

Den ränta som belastar verksamheten avser internränteberäkning på
bokförda värden av anläggningstillgångar (2,9 procent).

Not 7

Vattenverk, ledningar med mera, ingående värde
Årets inköp
Årets avskrivningar
Utgående värde

8,3
1,8
– 0,5
9,6

9,6
1,4
– 0,5
10,5

10,5
1,5
– 0,5
11,5

Avloppsreningsverk, ledningar med mera, ingående värde
Årets inköp
Årets avskrivningar
Utgående värde

41,6
0
– 2,5
39,1

39,1
0,7
– 2,5
37,3

37,3
0
– 2,5
34,8

Del av reningsverksprojektet som belastar exploateringsverksamheten
Ingående värde
Årets avskrivning
Utgående värde

18,9
– 0,7
18,3

18,2
– 0,7
17,5

17,5
– 0,7
16,8

Not 8

Kundfordringar

0,8

0,6

1,1

Not 9

Resultat de senaste två åren
Byte av redovisningsprincip 2015

0,7

0,7

1,2
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Kommunchef
Chef: Olle Edgren/Berit Westergren

Ekonomiskt resultat
Ansvarsområden
Verksamhetschefer
Den politiska verksamheten
Bidrag till Sunne Turism AB, Rottneros Park
Trädgård AB, Västanå Teater
Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris
Färdtjänst
Kollektivtrafik
Några gemensamma verksamheter, exempelvis
ersättning för konsumentrådgivning

Verksamhetens resultaträkning
(mkr)

2015

Intäkter

– 0,2

Kostnader

28,6

Nettokostnad

28,4

Budget

29,0

Avvikelse mot budget

+0,6

Nettoinvesteringar

Medarbetare
2015
Årsarbetare

8

Genomsnittlig ålder

52

Kvinnor, procent

50

Män, procent

50

Sjukfrånvaro i procent, kvinnor
Sjukfrånvaro i procent, män

Kommunchef

5,9

11,0
0,5
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Viktiga händelser under året

Ekonomiskt resultat

Nya organisationer för politik och förvaltning
infördes. Ny- och omvalda förtroendevalda utbild
ades under årets första del. Valet 2014 resulterade
i ändrade majoritetsförhållanden och (S) tog över
ordförandeposten i kommunstyrelsen från (C).
Handlingar till politiska sammanträden började
distribueras via läsplattor, vilket minskade antalet
utskrifter och posthanteringen av handlingar.
Sunne Bostads AB och Sunne Turism AB fick ändrade ägardirektiv och bolagsordningar. Det var ett
viktigt steg i processen att göra Sunne attraktivt att
bo, leva i och besöka och för att skapa möjligheter
för företagsetableringar.
Den framtida skolstrukturen utreddes. Ett beslut
om en långsiktig lösning togs i kommunfullmäkt
ige i augusti, då igångsättningstillståndet för renoveringen av Skäggebergsskolan beviljades. Efter
renoveringen ska den rymma 250–280 elever.
Under hösten ökade antalet asylsökande barn utan
vårdnadshavare. Kommunen har ett stort ansvar
för att på bästa sätt sköta åtaganden och nyttja
resurser klokt för att få ett fungerande mottagningssystem.
Mål

(mkr)

Netto
kostnad

Budget
avvikelse

Ledningsgrupp och vänort

8,4

+0,1

Fullmäktige och kommunstyrelse

4,2

+0,2

Konsumentrådgivning m m

0,3

0,0

Turismverksamhet

1,8

0,0

Kulturverksamhet

1,1

0,0

Färdtjänst

1,4

+0,2

Vissa lokaler och fastigheter

1,4

0,0

Kollektivtrafik

9,8

+0,1

Från och med 2015 införde Sunne en ny politisk
organisation, med kommunstyrelsen som ansvarig
för samtliga verksamheter som inte innebär myndighetsutövning. (Sådana frågor hanteras av miljöoch bygglovsnämnden.) Tre utskott inrättades.
Tjänstemannasidan organiserades i en förvaltning
anpassad till den politiska organisationen, som formats med en tydlig ledningsfunktion för all kommunal
verksamhet som redovisas under detta avsnitt.

Indikator

Mål

Resultat

Målupp
fyllelse

Trend

Livskvalitet
Hur många fler/färre invånare har kommunen fått
under de fem senaste åren? 2011–2015 (KKiK)

Procentuell
förändring.

– 2,0

– 1,8

6,7

8,9

74

74













Hållbar kommun

Hur högt är sjukpenningtalet bland
kommunens invånare? (KKiK)

Antal utbetalda hel
dagar med sjuk
penning och arbets
skadesjukpenningar
per registrerad i
åldrarna 16–64 år.

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att
delta i kommunens utveckling? (KKiK)

Procent av
maxpoäng.
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En särskild redovisning från konsumentråd
givningen lämnades muntligt direkt till kommun
styrelsen. Merparten av kontakterna togs via telefon,
men även e-post förekom. Den vanligaste frågan gäller klagomål vid köp av begagnad bil, fast telefoni och
problem vid reparation och underhåll av bostad. En
trend är att varje ärende kräver flera kontakter för att
nå en lösning. En nationell konsumentupplysningstjänst inrättades på uppdrag av regeringen. Den ska
vara ett komplement till den kommunala.
Sunne Turism AB fick ett extra anslag på 96 tkr för
att bedriva en turistbyråfilial i biblioteket i centrum
under juli.

Investeringar
Nya arbets- och konferensrum inrättades genom att
lokalerna på Kvarngatan 4 förtätades.
Arbetet med att få kvalitetsledningssystemet
att omfatta alla verksamheter påbörjades under
hösten.
Sunne ökade sin kapitalinsats i Kommuninvest med
5,2 mkr. Ytterligare 2,9 mkr ska betalas in kommande år för att finanssektorns regelverk ska uppfyllas. När det är genomfört uppgår Sunnes andels
kapital i Kommuninvest till 11,7 mkr.

Tillgänglighet
Kommunfullmäktige har antagit en tillgänglighetsplan. Där bestäms att tillgänglighet ska beaktas i
kommunens samtliga verksamheter, genom konkreta
handlingsplaner som ska följas upp och utvärderas
varje år.

Framtidsspaning
Efterfrågan på välfärdstjänster ökar sannolikt
i framtiden. En åldrande befolkning, stigande
inkomster och utvecklingen av behandlingsmöjligheter inom vård och omsorg är faktorer som
påverkar.
Nya forskningsrapporter visar att hög nivå av
tillit och en väl fungerande offentlig förvaltning
bidrar till att stärka den svenska ekonomins anpassningsförmåga. Ett samhälle som präglas av til�lit har lättare att ställa om för att hantera nya utmaningar. Det finns tydliga samband mellan tillit och
kvalitet hos ett områdes offentliga förvaltning, där
kvalitet handlar såväl om opartiskhet och rätts
säkerhet som om effektivitet. Dessa aspekter behöver därför värnas och utvecklas i Sunne kommuns
nya organisation. Under 2017 ska en första utvärdering av organisationsförändringen genomföras.
Kommunen yttrade sig positivt till alternativ med utvecklad tågtrafik i remissvaret till
Trafikförsörjningsprogrammet för åren 2017–2021.
Det innebär ett större trafikutbud på bland annat
Fryksdalsbanan från och med 2017 med 8 dubbel
turer Torsby–Karlstad och 8 dubbelturer Sunne–Kil.
Mellan Sunne och Torsby kompletteras trafiken i förslaget med 8 dubbelturer med buss
för att matcha de 8 nya dubbelturerna på
Fryksdalsbanan mellan Sunne och Kil. Det förbättrar tillgängligheten för Sunne kommun och
Värmland. Arbetsmarknadsområdet utvidgas,
vilket förbättrar kommunens attraktivitet och
konkurrenskraft. Kommunen är dock av uppfattningen att Region Värmland måste presentera
en fördjupad ekonomisk analys, så att utbyggnaden ryms inom det ekonomiskt tillgängliga
utrymmet.

Nyckeltal
Antal registrerade kontakter hos konsumentrådgivaren

2013

2014

2015
325

206

265

Antal aktiva fullmäktigeberedningar

2

2

1

Antal inlämnade motioner till kommunfullmäktige

9

12

14
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Verksamhetsstöd och
kommunikation
Verksamhetschef: Cathrine Larsson

Ekonomiskt resultat
Ansvarsområden
Administrativ enhet
Personalenhet
Ekonomienhet
IT-enhet
Kvalitetsarbete
MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och
SAS (socialt ansvarig samordnare)
Informations-, kommunikations- och webbarbete
Växelfunktion och arkivarbete

Verksamhetens resultaträkning
(mkr)

2015

Intäkter

12,9

Kostnader

48,1

Nettokostnad

35,2

Budget

35,6

Avvikelse mot budget

0,4

Nettoinvesteringar

1,9

Medarbetare
2015
Årsarbetare

37

Genomsnittlig ålder

50

Kvinnor, procent

65

Män, procent

35

Sjukfrånvaro i procent, kvinnor

3,4

Sjukfrånvaro i procent, män

2,5

Viktiga händelser under året
Omställningsarbete med den nya organisationen där
nya enheter och arbetsgrupper skapades. Arbetet innebar att åstadkomma en effektiv organisation där alla
vet sina roller och ansvar samt vilka uppdrag och mål
verksamheten har.
Uppdragsbeskrivning för verksamhetsstöd och
kommunikation:
Arbeta utifrån gällande kommunstrategi och värde
grund.
Vara ett stöd för alla verksamheter, så att deras arbete
ska kunna genomföras så smidigt som möjligt.
Samordna och utveckla förvaltningens gemensamma styrdokument.
Vara ett stöd för kommunchef och verksamheterna i
den politiska processen.
Formulera mål för verksamheten utifrån de övergripande målen.
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Omställningsarbetet innebar en hög arbetsbelastning
för enheterna i verksamheten, vilket visade sig i utbetalade övertids- och helgersättningar.
Inför kommande rekryteringar genomfördes en
förstudie Insyn/insikt i projektform.
Webbutvecklingen av sunne.se blev klar med ny
design, struktur och nytt innehåll. Den nya webbplatsen lanseras i mars 2016. Mycket tid ägnades åt redaktörsutbildning och uppföljning av SKL:s granskning
av webbplatsen.
För att öka dialogen med medborgarna anordnade
enheten åtta öppna politikercaféer på Megafon.
Arbetet med att få fler områden i kommunen fiber
anslutna fortsatte. De som är kvar att ansluta är Västra
Ämterviks tätort, Bäckalund och Finnsjön.

Kommunen bytte tele- och datakommunikations
operatör. Det innebar bättre funktion, kapacitet,
säkerhet och minskade kostnader. Skolnätet och det
administrativa nätet slogs samman till ett kommun
gemensamt nät.
I kommunens växel infördes mobil anknytning.
Digital distribution (NetPublicator) av handlingar till
kommunstyrelsens ledamöter infördes. År 2016 fortsätter
arbetet med övriga nämnder och kommunfullmäktige.
Användningen av surfplattor (ipads) ökade radikalt.
Follow-me print, (personlig inloggning) infördes på
20 av 70 kopiatorer, vilket gav ökad säkerhet.
En ny upphandling av kopiatorer tillsammans med
Arvika kommun påbörjades.
Ett kvalitetsledningssystem för hela kommunen började införas under hösten. Arbetet intensifieras 2016.

Måluppfyllelse
Mål

Indikator

Mål

Resultat

Målupp
fyllelse

Trend

Näringsliv och arbete

Väg, tåg, flyg och fibernät förbättras.

Fastigheter med
tillgång till fiber i
procent.

89

89

zz



Procent av
sammanlagd arbetstid.

4,4

4,9





Hållbar kommun
Total sjukfrånvaro
Trend = förändring mellan 2014 och 2015.

Ekonomiskt resultat
(mkr)

Netto
kostnad

Budget
avvikelse
+0,1

Gemensam verksamhet

2,5

Personalenheten

8,0

0,0

Ekonomienheten

8,0

+0,2

IT-enheten

18,9

– 0,3

Kanslienheten

10,6

+0,4

Större avvikelser (mkr)
Verksamhet

Avvikelse

Kommentar

Kanslienheten

+0,4 Tjänst som SAS (socialt ansvarig samordnare) tillsattes senare än beräknat.

IT-enheten

Ökade oplanerade kostnader för övertid, sjuklöner samt IT-konsulttjänster.
– 0,3 Ombyggnad av kontor och kostnad för avgrävd fiberkabel.

Ekonomienheten

Planerad kostnad för konsulttjänst som ej blev av samt lägre kostnad för
+0,2 hemsändningsbidrag.
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Investeringar
Verksamhetens investeringar utgjordes av bredbands
utbyggnad och arbete med IT-plan. Kostnaden för
bredband översteg det planerade på grund av oförutsedda utgifter för exempelvis besvärlig borrning
under järnväg och letande efter en samförlagd kanalisation. Däremot använde verksamheten inte alla
avsatta medel för IT-planen, så det arbetet fortsätter
2016.

Internkontroll
Enheterna diskuterade mutor och jäv utifrån vad lagen
säger på arbetsplatsträffar. Ett presentationsmaterial
togs fram för att det ska bli lättare att gå igenom ämnet
och få till en diskussion.
Styrdokument togs fram.
Inom avtalsgruppen städtjänster genomfördes
12 avtalsuppföljningar. En anmärkning åtgärdades.
Kontroller av att gällande ramavtal används
genomfördes. De visade att ramavtalen följs till
97 procent när det gäller inköp av livsmedel, till
84 procent för pappersvaror och 80 procent för
kontorsvaror.
Arbetet med systemförvaltning och IT-säkerhet
pågick. En modell för systemförvaltning håller på att
arbetas fram.

Framtidsspaning
Ökad digitalisering kräver andra arbetssätt och
dialogen med medborgarna via sociala medier
kommer att innebära nya tjänster.
Kraven på tillgänglighet, effektivitet och medskapande ökar. Det gör att kommunens service
behöver förnyas. Verksamheten ska, i projekt
form, undersöka möjligheten att skapa ett kontakt
center i kommunhuset.
För att den nya organisationen ska fungera
effektivt och enligt de formulerade uppdragen krävs
att utvecklingsarbetet fortsätter kontinuerligt.
Sjukfrånvaron ökar och psykiska ohälsa är
idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar. Därför behöver organisationen bli bättre på
att analysera orsaker och planera åtgärder därefter.
Den ökade individualiseringen innebär bland
annat att människor inte självklart inrättar sig i
system som andra har byggt upp, utan de vill i
stället göra individuella val, vilket påverkar alla
verksamheter.

Tillgänglighet
Kanslienheten arbetade fram en handlingsplan med aktiviteter utifrån den övergripande tillgänglighetsplanen.

Nyckeltal
Antal datorer (i administrativt nät och skolnät)

2013

2014

2015

1 355

1 454

1 655

Antal läsplattor

-

-

338

Antal smartphones

-

-

412

36 157

38 771

38 854

56

60

62

Antal leverantörsfakturor
därav andel elektroniska, procent
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Teknik och kost
Chef: Rickard Casselbrant

Ekonomiskt resultat
Ansvarsområden
Vatten och avlopp
Avfall
Fastighet och anläggningar
Kostenheten
Elenheten
Teknisk service

Verksamhetens resultaträkning
(mkr)

2015

Intäkter

197,5

Kostnader

213,4

Nettokostnad

15,9

Budget

18,3

Avvikelse mot budget

+2,4

Nettoinvesteringar

16,2

Medarbetare
2015
Årsarbetare
Genomsnittlig ålder

Teknik och kost

100
53

Kvinnor, procent

52

Män, procent

48

Sjukfrånvaro i procent, kvinnor

8,8

Sjukfrånvaro i procent, män

2,7

67
Viktiga händelser under året

Vatten och avlopp

Organisation

Arbetet med va-områden och långsiktig utbyggnad av
va-nätet pågick. Ett förslag presenteras våren 2016.
Målet är att va-utbyggnadsplanen fastställs och att projektering och utbyggnad påbörjas efter sommaren 2016.

Den nya organisationen innebar mycket arbete och
förnyade genomgångar av ansvarsområden och uppdrag. Enhetsområdena började sitt förändringsarbete
och det fortsätter 2016.
Ett förslag på fastighetssamordning mellan fastighetsförvaltningen och bostadsbolaget ska tas fram och
vara färdigt i november 2016.

Fastighetsaffärer och försäljningar
Flera beslutade affärer och försäljningar blev
klara. Södra Borgeby 1:50, Sunne Prästgård 1:4,
Slottet, Brobystugan samt två bostadsrätter reglerades och såldes. Före detta Ekebyvägen köptes för
arbetsmarknadsenhetens och LSS-sysselsättningens
räkning och renoveringar påbörjades.
Renoveringen av Skäggebergsskolan beslutades
och påbörjades i december. Försäljningar och markaffärer utgör en stor del av verksamhetens positiva
resultat.

Kostenheten
En ny förskoleverksamhet öppnades vid Åmbergs
skola, där kostenheten fick ett nytt mottagningskök.
I samband med tillbyggnaden av matsal vid
Barnens Hus renoverades köket och nya köksmaskiner köptes in. Nu kan maten tillagas på plats. Tidigare
fick måltider till Barnens Hus och Lysviks skola transporteras från Brogården. Även måltiderna för Sjövik
lagas numera i Barnens Hus i stället för i Allégården.
Omorganisationen minskade transporterna av färdiglagad mat. Mat som tillagas nära matgästen genererar
mindre svinn. Kökspersonal och matgäster upplever
det mycket positivt att maten tillagas på plats.
Uppföljning och utvärdering av kylda matlådor
genomfördes under hösten. Alla skolor bytte ut plasttallrikarna mot tallrikar av porslin.

Måluppfyllelse
Mål

Indikator

Mål

Resultat

Hållbar kommun

Målupp
fyllelse

Trend

Hur stor är andelen ekologiska livsmedel? (KKiK)

Procent

12

18

zz

ÒÒ

Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning
av hushållsavfall? (KKiK)

Procent återvunnet
material.

35

31



ÔÔ

Medelvärde av betyg.

8,5

8,1



ÒÒ

Vad tycker kommuninvånarna om renhållning av allmänna
platser och parker i kommunen? (SCB)
Medelvärde av betyg.

7,5

7,4



ÒÒ

Vad tror/tycker kommuninvånarna om kvaliteten på
dricksvattnet i kommunen? (SCB)

8,4

8,4

zz

ÎÎ

Livskvalitet
Vad tycker kommuninvånarna om sophämtningen? (SCB)

Medelvärde av betyg.

Trend = Förändring mellan 2014 och 2015.
KKiK = Kommunens kvalitet i korthet, årlig undersökning.
SCB = Statistiska centralbyrån, undersökning vartannat år (Sunne 2014).
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Ekonomiskt resultat
(mkr)

Brutto
Netto
kostnad kostnader

Gemensam verksamhet

3,3

Budget
avvikelse

– 3,8

0,0
+1,7

Teknisk service

37,7

5,3

Fastighet och anläggningar

72,3

– 1,8

+1,7

Gata och park

16,5

14,7

– 0,6

Vatten och avlopp

25,5

0,0

0,0

Avfall

22,8

0,0

0,0

2,0

2,4

– 0,5

33,4

– 0,9

+0,1

Elenheten
Kostenheten

Större avvikelser (mkr)
Verksamhet

Avvikelse

Kommentar

Vinterväghållning

– 0,6 Vintern var besvärlig med många snöfall, töväder och sedan kallt igen.
Mycket snöröjning och halkbekämpning.

Vägbelysning

Medlen för drift och underhåll av gatljus räcker inte för den belysning som
– 0,5 finns. Underskottet i verksamheten är återkommande och en åtgärdsplan
måste upprättas.

Exploateringsverksamhet

+1,8 Försäljning av Brobystugan, Slottet, Södra Borgeby skola samt två
bostadsrätter.

Fastighet och anläggningar

+1,9 Försäkringsersättning för stormskador.

Investeringar

Gator och vägar, järnväg

Fastighet och anläggningar

De årliga investeringsmedlen för underhåll av belagda
gator och cykelvägar användes. I budgeten fanns
1 mkr avsatt. I en utredning från 2014 beräknades att
2,5 mkr behövs årligen för ett optimalt underhåll som
upprätthåller gators och vägars standard.
Investeringsmedlen för Fryksdalsbanan nyttjades
inte nämnvärt. Osäkerhet kring eventuella kapacitetsåtgärder bromsade arbetet. Upprustningen av Öjerviks
tågstation genomfördes inte, eftersom de geologiska
förhållandena kräver en mer omfattande konsekvensbeskrivning.

Renoveringen av Skäggebergsskolan beslutades.
Projektet är omfattande och förprojektering samt
detaljprojektering genomfördes. Vid Klättenskolan
byttes en trasig värmepump och systemet gjordes
om i dess helhet. Tillbyggnaden av Svensby skola
inleddes och blir färdig i början av 2016. Före detta
Ekebyvägen köptes och renoveringen inleddes.
Fastigheten renoveras etappvis även 2016.

Avfall
Holmby återvinningscentral byggdes om och till med
omklädningsrum och personalutrymme.

Kostenheten

Vatten och avlopp

Kostenhetens investeringar bestod av ugn, gryta och
väggbeklädnad i köket i Barnens Hus, ugn i Broby
Grafiskas kök och en serveringsdisk i Svensby skola.

Arbete med att fastställa va-områden och att förbättra
driftövervakningen utfördes. Investeringsmedlen för
utförandefasen tas i anspråk 2016, när det praktiska
utförandet inleds.
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Internkontroll
Rutinen för internkontroll av tillståndspliktig verksamhet förtydligades. Avfallsenheten och enheten för
vatten och avlopp har en ny rutin där myndigheternas
synpunkter på verksamheternas miljörapporter kon
trolleras systematiskt.

Tillgänglighet
En ny tillgänglighetsplan antogs och arbete pågår med
att införliva planens riktlinjer i förvaltningsarbetet.
Parallellt fortgår arbetet med att åtgärda de enkelt
avhjälpta hinder som identifierades 2010 i kommunens
alla fastigheter.
I samband med projektet på Holmby återvinningscentral byggdes även en kundtoalett som är anpassad
för funktionshindrade.
För att förbättra tillgängligheten på lekplatsen
vid Mejeriängen lades plattor i stället för bark som
använts tidigare.

Framtidsspaning
I framtidsspaningen 2014 framhölls vikten av att
minska fastighetsbeståndet. I och med det uppkomna behovet av fler skol- och administrativa
lokaler avtog arbetet med att minska fastighetsbeståndet. Under mandatperioden bör en optimal
lokalanvändning ständigt beaktas.
De egenägda fastigheterna har ett mycket stort
underhållsbehov och medlen för fastighetsunderhåll räcker inte för att rusta i den omfattning som
krävs.
Planarbetet måste fortsätta att förbättras för
att kommunen ska kunna utvecklas. En bra planberedskap för bostadsbyggande och etableringar
behövs i tätorten, där stor bostadsbrist råder.
En utvecklingsplan för Fryxellska skolområdet
måste göras. Skolan har en hög beläggning och
flera byggnader har stort renoveringsbehov. I
utvecklingsplanen bör stor vikt läggas vid att
mottagningsköket byggs om till tillagningskök.
Idag transporteras maten från Södra Viken. Med
ett tillagningskök vid Fryxellska minskar transportkostnader och matsvinn i både köksproduktion och servering.

Nyckeltal
2013

2014

2015

115 034

115 888

115 588

348

343

345

71

91

70

Kapitalkostnader, kr/m2

215

208

209

Totalkostnad, kr/m2

633

642

624

Fastigheter
BTA, m2
Driftkostnader, kr/m

2

Underhåll, kr/m2

Vatten och avfall
Producerat dricksvatten, m3

894 398

741 139

750 125

Försäljning producerat dricksvatten, m3

549 032

533 282

539 200

1 082 187

1 214 028

1 107 100

472 644

479 969

485 225

1 244

1 609

1 450

Va, kr/m3

24,00

24,48

25,00

Sophämtning, kr/år (inklusive fast avgift)

1 328

1 328

1 344

Renat avloppsvatten, m3
Försäljning av renat avloppsvatten, m

3

Avfall till tipp, ton
Avgifter (exklusive moms)

Täckningsgrader
Vatten och avlopp, procent

102

102

100

Avfall, procent

102

100

100
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Barns lärande
Chef: Björn Svantesson

Ekonomiskt resultat
Ansvarsområden
Familjecentral
Pedagogisk omsorg
Förskola
Fritids
Förskoleklass
Grundskola, årskurs 1–6
Grundsärskola, årskurs 1–6

Verksamhetens resultaträkning
(mkr)

2015

Intäkter

– 17,6

Kostnader

188,0

Nettokostnad

170,4

Budget

170,6

Avvikelse mot budget

0,2

Nettoinvesteringar

5,4

Medarbetare
2015
Årsarbetare

194

Genomsnittlig ålder

46

Kvinnor, procent

93

Män, procent

7

Sjukfrånvaro i procent, kvinnor

6,2

Sjukfrånvaro i procent, män

1,5

Viktiga händelser under året
Förskola Östra
Fler barn med särskilda behov krävde att pedagogerna behövde tillägna sig nya förhållningssätt för att
barnen skulle kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Pedagogerna närmast barnen behövde extra
handledning och stöd. Förutom stöd av språk- eller
talpedagog och specialpedagog hade verksamheterna
kontakt med SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) och handledning av barnpsykolog.

Förskola Centrala
Familjecentralen ökade sitt öppethållande under våren
och sommaren i samarbete med asylboendena för att
öka integrationen. Familjecentralen hade fler besökare
än tidigare.
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Förskolan ordnade speedträffar för personalrekrytering. Det var lyckat och ledde till flera bra rekry
teringar.

Östra landsbygd

Förskola Västra

Skäggebergsskolan

Alla kommunens förskolor arbetade med Bokresan,
ett temaarbete utifrån några bestämda böcker.
Projektet avslutades med en utställning på biblio
teket med alster från arbetet som pågick i tio månader. Syftet var att visa att böcker är viktiga för språk
utvecklingen i förskolan.
Jämställdhet och mångfald var i fokus 2015. Alla
pedagoger fick fortbildning i ämnet och varje förskola
observerade sin egen verksamhet utifrån specifika
jämställdhetsfrågor.

I slutet av året kom beslutet om att renoveringen av
skolan skulle sätta i gång. Skolan har varit uppdelad
på två enheter sedan hösten 2014 i väntan på besked.
Både Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket
gjorde tillsynsbesök på skolan. Arbetet med synpunkterna slutförs 2016. Skäggebergsskolan deltar i
Trivselprogrammet.

Lysviks skolas nya matsal stod klar efter sportlovet.
Skolan deltar också i Trivselprogrammet.

Östra skolan
Elevantalet ökade från 169 till 240. Ökningen bestod av
nyinflyttade elever, elever från andra skolor i kommunen
och nyanlända. Det nya projektet Trivselprogrammet är
ett led i att stärka relationerna på skolorna och öka aktiviteten bland eleverna på rasterna. Projektet pågår i tre
läsår.

Västra landsbygd
Politikerna fattade beslut om att bygga om Svensby
skola. Fritidshemmens båda avdelningar flyttade in
i skolans lokaler och byggandet satte i gång under
hösten.
Gräsmarks skola tog emot flera nyanlända
elever. De fick ett varmt välkomnande och integrationen har fungerat bra. Gräsmarks skola deltar i
Trivselprogrammet.

Måluppfyllelse
Mål

Indikator

Mål

Resultat

Förskola

Målupp
fyllelse

Trend

Antal inskrivna barn per personal? (KKiK)

5,4

5,5



ÒÒ

Hur stor del av dem som erbjuds plats inom
förskoleverksamheten får plats på önskat datum? I
procent. (KKiK)

100

91



ÒÒ

50/50

50/50

zz

Andel som nått
kravnivån i svenska
och matematik, i
procent.

100

61



ÔÔ

Andel som nått
kravnivån i svenska,
matematik och
engelska, i procent.

100

94



ÒÒ

Utrymme och uppmärksamhet i förskola mäts genom
studier (nytt mått fr o m 2015).
Grundskola 1–6
Vilka resultat når eleverna i åk 3 i de nationella proven?

Vilka resultat når eleverna i åk 6 i de nationella proven?

Trend = Förändring mellan 2014 och 2015.
KKiK = Kommunens kvalitet i korthet, årlig undersökning.
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Ekonomiskt resultat
(mkr)

Brutto
kostnad

Budget
avvikelse

Barns lärande

30,2

0

Förskola Östra

21,8

0,1

Förskola Centrala

20,1

1,6

Förskola Västra

18,4

0,5

Östra skolan

18,4

0,2

Östra landsbygd

19,2

– 1,1

Skäggebergsskolan

22,6

– 0,3

Västra landsbygd

19,0

– 0,1

Större avvikelser (mkr)
Verksamhet

Avvikelse

Kommentar

Skolskjuts, F–9

– 2,0 På grund av ett överklagande började skolskjutsavtalet gälla ett år senare
än planerat. Det innebar ökade kostnader med 2,5 mkr. 1 mkr av dessa
omfördelade Barns lärande och Ungdomars och vuxnas lärande i samband
med detaljbudgetarbetet.

Förskoleverksamhet

+ 2,5 Vakanta tjänster tillsattes inte fullt ut. Verksamheten hade större intäkter än
budgeterat, främst ersättning från Migrationsverket.

Fritids och förskoleklass

+ 0,6 Avvikelsen består främst i större intäkter än budgeterat, dels högre
föräldraintäkter för fritids och dels statsbidrag från Skolverket för
lågstadiesatsningen.

Grundskola, åk 1–6

– 1,4 I början av året var vissa enheter större i verkligheten än i budgeten. Inför
höstterminen avvecklades vissa tjänster, medan några inte tillsattes. En del av
underskottet hämtades hem på så sätt.

Investeringar

Förskola Västra

Förskola Östra
En ny avdelning på Barnens Hus och en på Östra förskolan innebar en del investeringar. Andra handlade
framför allt om säkerhet och lokaler. Utebelysning
monterades och staketet justerades vid förskolan
Bäcken. Även inventarier köptes in, eftersom inne
miljön på Bäcken behövde fräschas upp.

I flera av förskolorna har barn och personal hörselnedsättningar eller andra hörselproblem. Några förskolor
utrustades därför med ljuddämpande bord.
På skyddsronder framkom flera punkter som
krävde åtgärder. Det gällde säkerheten ute och inne
för barn och personal. Lekutrustningar och staket på
förskolorna sågs över och åtgärdades.

Förskola Centrala

Skäggebergsskolan

Centralas förskolor fick trådlös uppkoppling. Fler förskolor utrustades med digitala verktyg, som smarta
telefoner och surfplattor. Några av förskolorna köpte
in projektorer.
En tillfällig förskola öppnades i januari, Åmbergs
förskola. Både inne- och utemiljö iordningställdes för
att passa förskolan.

Ombyggnaden och renoveringen av Skäggebergs
skolan startade i december. Boverket har beviljat ett
statsbidrag på 4,5 mkr för bygget som ska vara klart i
december 2016.
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Västra landsbygd
Ombyggnaden av Svensby skola startade i augusti.
Fritids flyttar in i samma lokaler som skolan och matsalen byggs om. Därigenom förbättras de pedagogiska
förutsättningarna. Investeringsmedlen för Västra
landsbygd gick till nya matsalsmöbler i Svensby skola.

Östra landsbygd
Den nya matsalen i Lysviks skola var klar i mars.

Internkontroll
Process: Budgetuppföljning.
Kontrollmoment: Att rutinen följs.
Resultat: 75 procent av uppföljningarna kommenterades skriftligen av respektive enhetschef. 65 procent
innehöll en årsprognos.
Åtgärder: Rutinen tas upp och diskuteras på ledningsgrupp. Kontrollmomentet fortsätter som en del i
den interna kontrollen 2016.

Process: Systematiskt kvalitetsarbete.
Kontrollmoment: Att rutinen följs.
Resultat: Rutinen följs. Skolinspektionen har riktat
kritik mot tidigare rutiner.
Åtgärder: Arbetsmetoden kring det systematiska kvalitetsarbetet var nytt 2015, därför ligger fortsatt fokus
där under 2016 för bästa effekt. Kontrollmomentet
fortsätter som en del i den interna kontrollen 2016.
Process: Likabehandlingsplan.
Kontrollmoment: Att rutinen följs.
Resultat: Rutinen följs.
Åtgärder: Nya rutiner 2015 innebär att fortsatt fokus
behövs för bästa resultat och för att rutinerna ska
fungera fullt ut. Kontrollmomentet fortsätter som en
del i den interna kontrollen 2016.
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Tillgänglighet

Östra skolan

Förskolan Östra

Skolan arbetade intensivt med tillgänglighet när det
gällde språk. Den största utmaningen var att integrera
och inkludera nyanlända, så att deras skoldag blev
meningsfull.
De nya trivselledarna hjälper elever att få större
tillgång till gemenskap på rasterna.

Tolk användes vid inskolningar, samtal med vårdnads
havare och vid föräldramöten. Vid några tillfällen
användes tolk eller modersmålsstöd i kontakt med barn,
för att barnen skulle förstå mer av undervisningen och
för att man skulle kunna iaktta barnens språkutveck
ling i modersmålen.

Östra landsbygd
Förskola Centrala
Tillgänglighetsanpassningen behöver ses över på alla
förskolor. Präriens förskola tillgänglighetsanpassades med en ramp vid en trappa. Ytterligare insatser
krävs. Även Heas förskola utrustades med ramp vid
ingången. Förskolan Bengster jobbar aktivt med
ljuddämpande miljö. Två praktikanter hade språkpraktik på Bengster. Familjecentralen hade mer öppentid under vår och sommar för öka tillgängligheten för
nyanlända.

Behovet av öppettider i förskola och fritidshem undersöktes. Fler behövde fritidshem från klockan 06.00 än
efter klockan 18.00. Våren 2016 ändras öppettiderna
till 06.00–18.00. I juni 2016 utvärderas förändringen.
Skoldateket och inläsningstjänst ökade tillgängligheten för alla elever. Med projektpengar från Special
pedagogiska skolmyndighetens kan grundskolan
genom Skoldatateket öka tillgängligheten i utbildningen. Datateket ger råd och stöd samt lånar ut digitala kompensatoriska hjälpmedel.

Förskola Västra

Skäggeberg

Under våren undersöktes behovet av öppettider i förskolan. Slutsatsen var att det var fler som behövde
förskola från klockan 06.00 än efter klockan 18.00.
Därför fattades ett politiskt beslut om ändrade öppettider. Våren 2016 ändras öppettiderna till 06.00–18.00.
I juni 2016 utvärderas förändringen.
Förskolan hade ett gott samarbete med hörselvården i Karlstad för att kunna erbjuda en lärande verksamhet och omsorg för barn med hörselnedsättning.
Specialpedagog och tal- och språkpedagog var resurser på de enheter som hade behov av det.

Skäggeberg är under ombyggnad. Under detta provisorium fungerar tillgängligheten ändå tillfredsställande. Skolan upplevs lätt att få kontakt med enligt
föräldrar och elever.
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Västra landsbygd
Skoldatateket och inläsningstjänsten ökade tillgängligheten för alla elever. Skoldatateket ger råd, stöd och
lånar ut hjälpmedel. IT-pedagog och specialpedagog
ger kompetensutveckling och handledning till personal,
elever och vårdnadshavare i hur man använder olika
digitala verktyg. Projektet inkluderar inläsningstjänst
för alla elever, från förskola till vuxenutbildning.

75

Framtidsspaning

Östra skolan

Förskola Östra

Skolan fortsätter arbetet med tillgänglighet för
alla barn.

Det finns ett ökande behov av stöd till enskilda
barn och förskolan behöver kunna göra tidiga
insatser. Det skulle behövas fler special- och språk
pedagoger för att förskolepedagogerna ska kunna
få det stöd de behöver för att i sin tur ska kunna
skapa förutsättningar för en gynnsam utveckling
och lyckosam senare skolgång för barnen.
Det finns ett ökat behov av IKT (informationsoch kommunikationsteknik) i förskolan för att
verksamheten ska kunna erbjuda den undervisning som de yngsta barnen i skolsystemet har rätt
till. Det är viktigt att även förskolan har tillgång
till läsplattor, projektorer och smartboards.
Ett kvalitetssäkringssystem för barnens läsutveckling började införas under senare delen av året.

Östra landsbygd
Ledarskapet i klassrummet är fortsatt i fokus.
Höga positiva förväntningar ska vara en självklarhet. Positiv feedback ska användas. Lektionerna
ska vara välplanerade med tydliga mål som är
kända för eleverna.
Kunskapsuppföljningar genomförs fyra gånger
per läsår.
Kvalitetssäkringssystemet för läsutveckling
införs med hjälp av specialpedagoger samt taloch språkpedagog. En handlingsplan för kvalitetssäkring av elevers läsutveckling tas fram.

Förskola Centrala

Skäggeberg

En ny förskola ska planeras och byggas. En grupp
med pedagoger ska sättas samman för att vara delaktiga och agera bollplank i planeringsprocessen.
Barnen börjar förskolan i allt tidigare ålder. De
befinner sig också i förskolan fler timmar än tidigare. Längre dagar innebär ett ökat organiserande
för att få personal till hela dagen.
Familjecentralen behöver fler förskollärar
timmar än idag. Tjänsten är på 50 procent, medan
behovet är 100 procent. Besöksantalet ökar och
de nyanlända borde knytas till centralen i ett tidigare skede i familjebilden för ökad integration.
Kvalitetssäkringssystemet för barnens läsutveckling började införas.

Skäggeberg väntar på att flytta in hela skolan i nyrenoverade lokaler runt nyår 2016/17.
Idrottshallen med tillhörande omklädningsrum
och skolans expeditionsdel håller inte måttet
för fortsatt verksamhet. Planering och projektering av en ny idrottshall med expeditionsdel
startar förhoppningsvis 2016. Grundsärskolan
fick ett kapitel med en egen målformulering i
enhetens lokala arbetsplan. Kommunen antog en
ny timplan för grundsärskolan och grundskolan.
Den började gälla hösten 2015.

Förskola Västra

Östra landsbygd
Klättenskolans lokaler behöver ses över, eftersom
elevantalet ökar redan läsåret 2015/16.

Förskolan är i stort behov av fler permanenta förskoleplatser. Den närmaste tiden kommer att
kräva flexibilitet både när det gäller lokaler och
pedagoger. Fler pedagoger behöver anställas.
Förskolorna i Sunne ska arbeta med kollegialt
lärande genom områdesgrupper inom matematik,
jämställdhet, språk och småbarnspedagogik.
Kvalitetssäkringssystemet för läsutveckling
började införas. Som ett led i att stärka matematikkunskaperna i tidig ålder införs matematik
piloter på samtliga förskoleenheter i kommunen.

Barns lärande
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Nyckeltal
2013

2014

2015

Förskola, tkr per barn

100

108

112

Pedagogisk omsorg, tkr per barn

128

173

160

Fritidshem, tkr per barn

30

30

29

Förskoleklass, tkr per elev

52

52

56

Grundskola, tkr per elev (årskurs 1–9)

101

105

98

Grundsärskola, tkr per elev (årskurs 1–9)

394

399

413

Barns lärandes och ungdomars och vuxnas lärandes kostnader per barn/elev.

Barns lärande
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Ungdomars och vuxnas lärande
Chef: Bengt Melin

Ekonomiskt resultat
Ansvarsområden
Grundskola, årskurs 7–9
Grundsärskola, årskurs 7–9
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Yrkeshögskola och uppdragsutbildning
Vuxenutbildning och SFI
Särvux

Verksamhetens resultaträkning
(mkr)

2015

Intäkter

– 61,6

Kostnader

175,4

Nettokostnad

113,8

Budget

109,6

Avvikelse mot budget
Nettoinvesteringar

– 4,2
0,5

Medarbetare
2015
Årsarbetare

120

Genomsnittlig ålder

49

Kvinnor, procent

52

Män, procent

48

Sjukfrånvaro i procent, kvinnor

4,0

Sjukfrånvaro i procent, män

2,3

Viktiga händelser under året
Fryxellska skolan
Skolan hade besök från både Skolinspektionen och
Arbetsmiljöverket.
Arbetsmiljöverkets synpunkter på ventilation och
trafikmiljö åtgärdades. Ett uppföljningsmöte hålls i
februari 2016.
Skolinspektionens påpekanden avsåg både enheten
direkt och annat på huvudmannanivå. På enhetsnivå
berördes verksamhetens genomförande. Påpekandena
besvaras av rektor. För huvudmannens del avsåg
påpekandena organisation och systematiskt arbete.
Svaren till Skolinspektionen lämnas vid olika tid
punkter under första halvåret 2016.

Ungdomars och vuxnas lärande
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SG/Broby

Vuxenutbildning/SFI

Flytten av skolledning och administration till gym
nasieskolan gav en bättre närvaro i verksamheten och
ökad tillgänglighet för elever och personal. Flytten av
skolbiblioteket innebar bättre anpassade lokaler samt
ett öppet och mer tillgängligt bibliotek.
Skolan sökte och beviljades statsbidrag från
Skolverket för en kompetensutvecklingsinsats för
lärare på Grafisk produktion.
Ekonomiprogrammet och Estetiska programmet
fasades ut och avslutades. Det innebar avveckling
av personal och anpassning av skolans budget till
nya förutsättningar. Skolan tog emot många nyan
lända elever och byggde ut språkintroduktionen. Det
medförde omfördelningar av befintlig personal i den
mån det var möjligt och relativt stor nyrekrytering.
Elevantalet ökade jämfört med föregående år.

Vuxenutbildningen startade en ekonomiassistent
utbildning (yrkesvux) med 20 deltagare från Sunne
och Torsby. Elevantalet i vuxenutbildningen ökade.
Vid årets slut var cirka 187 elever inskrivna, jämfört
med 125 år 2014.
Personalen i SFI utökades. Skolverket beviljade
ett projekt som gjorde att en specialpedagog och två
språkstödjare kunde anställas, och en grupp startades
för elever som behöver specialanpassad undervisning
och/eller helt saknar utbildning.
Vid årets slut var 161 elever inskrivna på SFI, vil
ket är en kraftig ökning. Under 2014 var antalet
inskrivna elever cirka 50.

SG/Södra Viken
Skolan inledde ett internationellt utbyte med ett college
i Tanzania. En en-till-en-satsning av datorer påbörja
des. Flera studiebesök mottogs från skolor, organisatio
ner och myndigheter som ville lära av SG/Södra Viken.
Skolinspektionens besök resulterade i få anmärk
ningar, medan Arbetsmiljöverket gjorde flera påpe
kanden om betydande brister.

Ungdomars och vuxnas lärande

YH
Det är viktigt att fortsätta att söka nya utbildningar,
eftersom den grafiska är en konkurrensutsatt bransch
som kräver ett fortsatt stort engagemang. Hög kom
petens och nära samverkan med branschen är fram
gångsfaktorer som måste utvecklas.
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Måluppfyllelse
Mål

Indikator

Mål

Resultat

Målupp
fyllelse

Grundskola

Trend

215,8)

210,6

   ÒÒ

Andel elever som går ut åk 9 med godkända betyg i
samtliga ämnen, i procent.

100

66,2

   ÔÔ

Andel elever som är behöriga att söka
gymnasieutbildning efter avslutad åk 9, i procent.

100

81,3

   ÔÔ

Meritvärde årskurs 9.

17 ämnen.

Gymnasiet
100

78,8



ÔÔ

Andel med grundläggande behörighet till universitet och
högskola inom 3 år, i procent.

95

46



ÒÒ

Andel som börjar på universitet eller högskola inom 3 år
efter avslutad utbildning, i procent.

51

33



ÔÔ

Manuell räkning.

4

4

zz

ÎÎ

Manuell räkning.

4

3



ÔÔ

Andel som fullföljer gymnasiet inom 4 år, i procent.

Fler utbildningar i egen regi matchas med näringslivets
efterfrågan på arbetskraft.
YH
Fler utbildningar i egen regi matchas med näringslivets
efterfrågan på arbetskraft.

Trend = Förändring mellan 2014 och 2015.
KKiK = Kommunens kvalitet i korthet, årlig undersökning.
SCB = Statistiska centralbyrån, undersökning vartannat år (Sunne 2014).

Ekonomiskt resultat
(mkr)

Netto
kostnad

Budget
avvikelse

Ungdomars och vuxnas lärande

15,1

0

Fryxellska skolan

40,7

– 3,7

SG/Broby

24,4

– 0,2

SG/Södra Viken

30,9

– 0,1

3,5

– 0,5

– 0,8

+0,2

Vux/SFI
Broby Grafiska

Större avvikelser (mkr)
Verksamhet

Avvikelse

Kommentar

Grundskola

– 3,5 På grund av sjunkande elevantal justerades budgeten nedåt mellan 2014
och 2015. Organisationen har inte anpassats i takt med det sjunkande
elevunderlaget.

Gymnasiet

– 0,8 Avvikelsen beror främst på det ökande elevantalet. Gymnasieskolan tog
emot betydligt fler nyanlända elever än budgeterat.

Vux

– 0,5 Allt fler efterfrågar vuxenutbildning. De elever som gått ut gymnasiet med
yrkesexamen ansöker om kompletterande studier för att bli behöriga till
högskole- och universitetsstudier. Deras ansökningar måste kommunen
tillstyrka.

Ungdomars och vuxnas lärande
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Investeringar
Fryxellska skolan
Skolan fick trådlös internetuppkoppling i fler bygg
nader, bland annat i hemkunskapslokalen och idrotts
hallen. Projektorer köptes in till klassrum där det
saknades, och nya möbler skaffades till allmänna
lärmiljöer.

SG/Broby
Svetskapaciteten på Industritekniska programmet
byggdes ut för att möta elevernas önskemål och
näringslivets behov och programvaror uppgraderades.
Omlokalisering av programmet har hög prioritet.

Åtgärder: Rutinen behöver befästas och komma i
kontinuerlig användning. Kontrollmomentet fortsätter
som en del i den interna kontrollen 2016.

Tillgänglighet
Fryxellska skolan
Skolans fysiska utformning gör att tillgängligheten för
rörelsehindrade är god, däremot är verksamheten upp
delad på olika byggnader, vilket vintertid kan påverka
tillgängligheten. Skolan har goda kunskaper i och
erfarenheter av att möta elever med psykiska funk
tionsnedsättningar.

SG/Broby
SG/Södra Viken
Hela skolan fick trådlös internetuppkoppling. Det
gjorde att eleverna kunde få personliga datorer. Elever
färdigställde en gångväg som förbättrar elevernas och
personalens säkerhet.

Skolan har god fysisk tillgänglighet. Ett problem i sam
manhanget är dock Industritekniska programmets loka
lisering relativt långt från den övriga skolan. Skolan har
god kompetens i och erfarenhet av att ta emot och möta
elever med psykiska funktionsnedsättningar.

SFI

SG/Södra Viken

Verksamheten köpte in IT-utrustning, bland annat
projektorer.

Skolans fysiska utformning gör att tillgängligheten för
rörelsehindrade är bristfällig. Dels är verksamheten
utspridd i flera byggnader på ett omfattande område,
dels har gångvägarna grus som underlag. Skolan har
goda kunskaper i och erfarenheter av att möta elever
med psykiska funktionsnedsättningar.

Internkontroll
Process: Budgetuppföljning.
Kontrollmoment: Att rutinen följs.
Resultat: 75 procent av uppföljningarna kommente
rades skriftligen av respektive enhetschef. 54 procent
innehöll en årsprognos.
Åtgärder: Rutinen tas upp och diskuteras på lednings
grupp. Kontrollmomentet fortsätter som en del i den
interna kontrollen 2016.
Process: Systematiskt kvalitetsarbete.
Kontrollmoment: Att rutinen följs.
Resultat: Rutinen följs. Kritik från Skolverket.
Åtgärder: Rutinen behöver befästas och komma i
kontinuerlig användning. Kontrollmomentet fortsätter
som en del i den interna kontrollen 2016.
Process: Likabehandlingsplan.
Kontrollmoment: Att rutinen följs.
Resultat: Rutinen följs.
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Vuxenutbildning/SFI
Lärcenter är beläget i bibliotekshuset med egen entré.
Lokalerna ligger på entrévåningen och tillgänglig
heten för rörelsehindrade är god. Dock saknas auto
matisk dörröppning in till Lärcenter, vilket försvårar
för rörelsehindrade. Handikapptoaletter finns i biblio
teket i nära anslutning.
Lokalerna för SFI finns på tredje våningen i
Kulturskolan, men hiss i byggnaden och ramp till
entrén gör tillgängligheten god.

YH
Tillgängligheten är god eftersom en stor del av loka
lerna är inrymda i Idéum och av modernare snitt, där
man tagit nödvändig hänsyn vid etableringen.
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Framtidsspaning

SG/Södra Viken

Fryxellska skolan

På SG/Södra Viken finns en väl uppbyggd kom
petens. Skolan är populär med många sökande
och har ett mycket gott rykte i berörda branscher.
Den framtida utmaningen ligger i de stora inves
teringsbehoven. Den kan också innebära en möj
lighet att åstadkomma något nytt och bättre med
en fysiskt gemensam gymnasieskola. En djupare
diskussion rörande lokaler, innehåll och ambi
tionsnivå för Sunne gymnasieskola är nödvändig.

Fryxellska skolan står inför stora utmaningar
med ett ökat antal nyanlända elever. Den nya
mottagningsenheten höjer kvaliteteten på mot
tagnings- och kartläggningsförfarandena. Skolan
omorganiseras från två rektorer till en rektor med
biträdande rektor. Arbetet med att öka målupp
fyllelsen måste intensifieras.

SG/Broby
Skolan har överlag god kompetens. Det finns
enstaka lärare som inte är behöriga och legi
timerade för undervisningen de ansvarar för.
En utmaning är att rekrytera fler elever till de
nationella programmen, både yrkesprogram
men och de högskoleförberedande. I introduk
tionsprogrammen finns ett ökat antal elever
med stora behov, vilket ställer högre krav på
verksamheten. En annan utmaning är att ta
emot de många nyanlända eleverna på ett bra
sätt. Det behövs lokaler, fler lärare och annan
personal med rätt kompetens. När det gäller
Industritekniska programmet är lokalsituatio
nen prekär. De befintliga lokalerna har ett bety
dande behov av upprustning och lokaliseringen
utanför övriga gymnasielokaler är inte bra. Här
krävs en övergripande diskussion kring flytt
och ytterst en samlokalisering av Sunne gym
nasieskola.

Vuxenutbildning/SFI
Allt fler elever som gått ut gymnasiet med yrkes
examen ansöker om kompletterande studier för
att bli behöriga till högskole- och universitetsstu
dier. Antalet ökar sannolikt ytterligare kommande
år. Att få komplettera för behörighet är en rättighet
enligt lag. Många av de nyanlända som idag stu
derar på SG/Broby kommer sannolikt att behöva
komplettera och fortsätta sina studier inom vuxen
utbildningen. Den politiska viljan på nationell nivå
indikerar att vuxenutbildningen kommer att utökas.
Även SFI ser ut att fortsatt ha ett högt tryck.
Antalet asylsökande som placerats i Sunne
under hösten ökade i och med Migrationsverkets
etablering på Selma. Enligt en prognos från
Arbetsförmedlingen väntas en ökning av bevil
jade uppehållstillstånd 2016. Det finns behov
av att komplettera med kurser kvällstid för att
bredda möjligheterna för studerande som jobbar
att kunna slutföra sina studier

Nyckeltal
2013

2014

2015

Grundskola, tkr per elev (årskurs 1–9)

101

105

98

Grundsärskola, tkr per elev (årskurs 1–9)

394

399

413

Gymnasieskola, tkr per elev

128

136

128

Gymnasiesärskola, tkr per elev

326

257

282

Övrig utbildning (YH, UU, Vux, SFI, Särvux), kr per invånare

173

174

269

Barns lärandes och ungdomars och vuxnas lärandes kostnader per elev.
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Individstöd
Chef: Karin Nyström

Ekonomiskt resultat
Ansvarsområden
Arbetsmarknadsenheten
Individ- och familjeomsorg
Elevhälsa
Ensamkommande barn HVB
Boende LSS
Personlig assistans
Socialpsykiatri
Sysselsättning LSS

Verksamhetens resultaträkning
(mkr)

2015

Intäkter

– 92,9

Kostnader

196,2

Nettokostnad

103,3

Budget

103,5

Avvikelse mot budget

0,2

Nettoinvesteringar

0,3

Bokslutet för 2015 innebar ett överskott på 179 000 kronor. Underskott inom olika verksamheter kunde balanseras för att det nya LSS-boendet inte kommit igång
och att ersättningen från Migrationsverket översteg
kostnaden för verksamheterna inom integration.
Medarbetare
2015
Årsarbetare

202

Genomsnittlig ålder

49

Kvinnor, procent

75

Män, procent

25

Sjukfrånvaro i procent, kvinnor

3,7

Sjukfrånvaro i procent, män

4,4

Viktiga händelser under året
All personal inom personlig assistans och LSS deltog
i utbildningsdagar.
Personal inom boende LSS och personlig assistans
gick utbildning till vägledare i delaktighetsmodellen
och brukarinflytande. Utbildningen arrangerades av
FOU i Värmland.
Flera boenden inom LSS och HVB arbetar med
digitalt stöd.

Individstöd
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Anvisningarna av ensamkommande barn och ungdomar ökade från 32 i oktober till 109 i december.
Ett stort antal (64) ensamkommande barn placerades
i familjehem. Två nya HVB-hem för ensamkommande,
Gunnerudsgården och Hånsjögården, startades.
Verksamhetsområdet samverkade med
Arbetsförmedlingen och AME (arbetsmarknadsen
heten) i flera projekt för nyanlända.
Flera hotell och konferens- och turistanläggningar
hyrdes ut till Migrationsverket. En konsekvens blev
färre serveringstillstånd och arbetstillfällen inom
hotell och restaurangbranschen.

Arbetscentralen, Hamsterboa, extern sysselsättning enligt LSS och socialpsykiatrin samordnades
under ett tak. Även administrationen flyttades till den
gemensamma lokalen EkebyVägen.
Elevhälsan samordnades, vilket innebär att skolsköterskorna, specialpedagogerna och kuratorerna
numera har en egen enhetschef. Samordningen genererar förutsättningar för en bra kvalitet för elever med
särskilda behov.
Det är mycket svårt att få sökande till tjänster i den
sociala sektorn.
En handlingsplan för kvalitetssäkring av elevers
läsutveckling antogs.

Måluppfyllelse
Mål

Indikator

Mål

Resultat

Målupp
fyllelse

Trend

Rubrik
Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få
ekonomiskt bistånd?

Antal dagar.

8

16



ÔÔ

Verkställighetstid, genomsnittligt antal dagar från beslut
till påbörjad insats för
kontaktperson
boende (LSS)

Antal dagar.

70
70

70
900

zz


ÔÔ
ÔÔ

Andel platser i LSS-boende där alla (som kan och vill)
får vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd från
boendet efter klockan 21.

Procent

100

100

zz

ÎÎ

Andel personer som är fria från sitt missbruk efter
avslutad behandling
efter 6 mån.
efter 12 mån.
efter 18 mån.

Procent

70
60
50

57
28
28





ÔÔ
ÔÔ
ÔÔ

Utredningstid, genomsnittligt antal dagar mellan
ansökan till beslut om insats, alla insatser (LSS)

Dagar

40

40

zz

ÒÒ

Måluppfyllelse
Socialnämndens vision, huvudmål och delmål utgör
grunden för verksamheten. Huvudmålen utgår från
kommunstrategin.
Ett mål är att den som bedömts behöva plats i särskilt boende ska få det inom tre månader. Det målet
uppfylls inte, vilket kan innebära straffavgift. Ett nytt
boende inom LSS beräknas vara klart hösten 2016.

Tiderna för handläggning för ekonomiskt bistånd
dubblerades 2015. Målet att ingen ungdom ska återkomma ett år efter avslutad insats nåddes inte, men
måluppfyllelsen förbättrades. IVO:s (Inspektionen
för vård och omsorg) granskningar av HVBverksamheterna var utan anmärkningar. När det gällde
missbruksvården och handläggningen för barn och unga
vidtogs vissa åtgärder, varefter ärendena avslutades.
Granskningen var positiv, utvecklande och engagerade
personalen.

Individstöd
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Rapportering enligt
16 kap 6 f § SoL och 28 § LSS
Kommunen har skyldighet att varje kvartal rapportera
ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL
respektive 9 § LSS till IVO, kommunens revisorer och
kommunfullmäktige. Rapporten ska ange antalet gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader
från dagen för respektive beslut.

Rapport 31 december 2015
Fyra gynnande beslut enligt 9 § LSS verkställdes ej
inom tre månader.

Ekonomiskt resultat
(mkr)

Netto
kostnad

Budget
avvikelse

Verksamhetschef

– 2,8

+11,0

Individ- och familjeomsorg

31,9

– 9,6

Ensamkommande barn

– 0,7

0,0

7,0

– 0,2

16,6

– 0,4

Socialpsykiatri
Boende LSS
Elevhälsa

9,7

– 0,1

Personlig assistans LSS/SFB 1

11,4

+0,6

Personlig assistans LSS/SFB 2

10,0

0,0

Daglig verksamhet LSS

13,7

– 0,3

Arbetsmarknadsenhet

5,1

– 1,6

Kommunen har en tvist med ett privat assistansbolag kring timersättningen. Dom beräknas komma
2016.
Eftersom det planerade LSS-boendet inte är färdigt,
kunde den budgeterade personalkostnaden användas
till underskottet i individ- och familjeomsorgen.

Arbetsmarknadsenhet
Arbetsmarknadsenheten hade minskade intäkter
eftersom budgeten för kommunens utemiljö minskat.
Dessutom gjordes stora arbetsinsatser för att färdigställa de nya lokalerna för verksamheten EkebyVägen.
Arbetet med renoveringen gjorde det svårt att utföra
andra uppdrag externt och internt.

Daglig verksamhet
Den dagliga verksamheten påverkas av det ökade
behovet av sysselsättning för inskrivna i socialpsykiatrin och det senaste årets behov av fler handledare.
Efterfrågan på än mer anpassad sysselsättning påverkar personaltätheten och även behovet av lokaler.

Elevhälsa
Elevhälsan gjorde kraftiga ansträngningar för att möta
behoven. Eftersom specialpedagogtjänsten krymptes
inför 2015 gjordes vissa omfördelningar.

Socialpsykiatri

Individ- och familjeomsorg

Behovet av boende med stöd inom socialpsykiatrin
märks särskilt i de yngre åldersgrupperna. Fyra av
bostadsbolagets lägenheter i anslutning till Frykängen
kunde användas för ändamålet.
Det ökade antalet ärenden medförde att stimulanspengar användes till direkt handläggning, i stället för
till utveckling av verksamheten.

Kostnaderna ökade på grund av fler och längre placeringar av både ungdomar och vuxna på institutioner.
Flera av ungdomarna har särskilda behov, vilket medför att placeringarna är ett gemensamt åtagande med
landstinget. LVM (lagen om vård av missbrukare) låg
till grund för flera placeringar av vuxna.
På grund av den stora tillströmningen av ensamkommande barn var personalsituationen på enheten
hårt ansträngd och personalförstärkningar gjordes.
Antalet utredningar om barn och unga ökade från 136
till 202.
Ersättningen till familjehemmen ökade: fler barn
och ungdomar placerades och vårdbehovet ökade.
Enhetens organisation sågs över i december. Det
visade att ansvarsfördelningen behöver ändras och att
enheten behöver förstärkning.

LSS-verksamhet
Fyra elevhemsplatser såldes till andra kommuner.
Korttidsboendet Villan har ett nära samarbete med
gymnasiesärskolan på Södra Viken. På flera av LSSboendena krävde ärendetyngden dubbelbemanning.

Individstöd
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Ensamkommande barn (HVB)

Generellt hela verksamheten

Två boenden för ensamkommande barn startade. Den
stora bristen på HVB-platser förstärkte trycket på
socialtjänsten, eftersom anvisningarna är lagstyrda
och kommunen inom två dagar måste placera de an
visade barnen och ungdomarna.

Personalbyten, exempelvis pensionsavgångar, genererar extra kostnader. Flera enheter hade stor personalomsättning på grund av generationsväxling, vilket
innebar viss överlappning av personal.

Större avvikelser (mkr)
Verksamhet
Individ- och
familjeomsorgen

Avvikelse

Kommentar

– 3,5 Kostnaden för institutionsvården ökade för både barn och vuxna
(LVU, SoL och LVM).

Arbetsmarknadsenheten

– 1,7 Minskade intäkter (t ex gräsklippning) m m.

Flyktingmottagning

+5,6 Överskjutande intäkter från Migrationsverket.

Försörjningsstöd

– 0,5 Arbetstillfällen har försvunnit, anknytningsärenden, annan orsak.

Internkontroll
Kommunstyrelsens beslutade internkontrollplan
omfattar sju områden:
hygienrutin
handläggningsrutin
loggrutin, sekretessuppföljning
registerkontroll
kodplan och attestlista
extra budgetuppföljning
mutor.
De beslutade kontrollerna genomfördes enligt planen
och redovisades för kommunstyrelsen.

Tillgänglighet
Verksamhetens lokaler är tillgängliga för de ändamål de är avsedda för. Det har blivit allt mer tydligt att
information och kommunikation på olika språk behöver utarbetas och förbättras.
Information till barn och ungdomar som behöver
ha kontakt med socialtjänst eller hälso- och sjukvård byggdes upp, kopplades ihop och förenklades genom en nationell satsning med Prio-medel,
(Prestationsbaserade statsanslag för verksamhet
inom socialpsykiatri). Kontaktuppgifterna finns på
kommunens webbplats.

Framtidsspaning
Behovet av insatser ökar i verksamheten
Individstöd. Det beror både på de administrativa
kraven från nationell nivå och på att allt fler behöver insatser. Fler nyanlända och ensamkommande
barn kommer till Sunne. Nya HVB-boenden
måste planeras. Kommunen behöver personell och
kunskapsmässig förstärkning genom hela mottagningsprocessen. Behovet av lägenheter för familjer
och ungdomar blir allt tydligare.
Många aktörer behöver samverka för
att förhindra segregering och utanförskap.
Arbetsmarknadsenheten blir en länk för allt fler
innan de kommer ut i arbetslivet. Betydelsen
av arbetspraktik och sysselsättning förstärks.
Rekryteringsbehovet på den framtida arbetsmarknaden kräver att kommun och samhälle
gör allt för att inkludera så många som möjligt i
arbetslivet. Möjligheten att väva samman utbildning och praktiska insatser är en nödvändighet.
Behovet av stöd till unga, till exempel boendestöd, förväntas öka. Från att tidigare i första hand
medelålders och äldre varit inskrivna i social
psykiatrin ökar nu antalet unga med samsjuklighet.
Det förebyggande föräldrastödet behöver utökas,
likaså samverkan med frivilligorganisationerna.
Utvecklingen inom digitalt stöd påverkar arbetet. Möjligen uppkommer även behov av nya
funktioner i verksamheterna.
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Nyckeltal
2013

2014

2015

1 358

1 997

2 281

549

544

513

Individ- och familjeomsorg
Nettokostnad per invånare, kronor
Därav försörjningsstöd
Omsorg, LSS
Antal boende inom LSS
Nettokostnader per boende, tkr
Deltagare i daglig verksamhet
Nettokostnad per deltagare, tkr
Antal elevhemsplatser
Nettokostnad per boende i elevhem, tkr

Individstöd

36

36

36

579

591

615

82

85

85

112

116

103

5

2

2

538

541

366
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Vård och omsorg
Chef: Ann-Katrin Nilsson

Ekonomiskt resultat
Ansvarsområden
Hemtjänst
Gruppboende
Kommunrehab
Bostadsanpassning
Hälso- och sjukvård

Verksamhetens resultaträkning
(mkr)

2015

Intäkter

– 30,5

Kostnader

210,9

Nettokostnad

180,4

Budget

175,5

Avvikelse mot budget
Nettoinvesteringar

– 4,9
1,0

Medarbetare
2015
Årsarbetare

361

Genomsnittlig ålder

49

Kvinnor, procent

98

Män, procent

2

Sjukfrånvaro i procent, kvinnor

7,1

Sjukfrånvaro i procent, män

4,7
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Viktiga händelser under året

Utbildning för distriktssköterskor i PROAC (ett
standardiserat rapportsystem) genomförs gemensamt med alla kommuner och landstinget i
Värmland.
En studie om stötdämpande golv på Salla visade att
skaderisken minskar med 59 procent vid ett fall på
det mjuka golvet jämfört med fall på vanligt golv.
Studien är nominerad till Göta-priset och presenterades i seminarium på Kvalitetsmässan kring
erfarenheter av fallprevention.
Ett fortlöpande arbete pågår med att bli bättre på
värdegrundsfrågor och bemötande i enlighet med
kommunens värdegrund – respekt, utveckling, professionalism.

Vårdplaneringen gjordes i hemmet i stället för att
personal åkte till sjukhuset i Torsby. Det pågick
hela året.
All vårdpersonal fick SITHS-kort för att kunna
dokumentera i Procapita och även ha legitimation
att visa för kunder.
Utbildning för all vårdpersonal i att göra social
dokumentation i Procapita.
All personal fick arbetskläder.
Fortsatt utbildning i BPSD (beteendemässiga och
psykiska symtom vid demens).
Alla trygghetstelefoner uppdaterades med ett
standardiserat protokoll SCAIP enligt Sveriges
Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer.

Måluppfyllelse
Mål

Indikator

Mål

Resultat

Rubrik
Hur nöjda är kunderna med sitt särskilda boende?

KKiK

Hur nöjda är kunderna med sin hemtjänst?

Målupp
fyllelse

Trend

85

93

90

96

zz
zz

ÒÒ
ÒÒ

Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett
äldreboende från ansökan till erbjudande om boende?

Antal dagar.

30

61



ÒÒ

Hur många olika medarbetare besöker en
hemtjänsttagare i snitt under 14 dagar?

Antal medarbetare.

12

15



ÔÔ

Måluppfyllelse
Socialnämndens vision, huvudmål och delmål utgör
grunden för verksamheten. Huvudmålen utgår från
kommunstrategin.
Vård- och omsorgs verksamhet är till största delen
uppbyggd kring rättighetslagar. En mycket liten del är
inte lagstadgad. Lagtexten har blivit striktare och det
kommer nya, styrda riktlinjer som verksamheten har
att följa, vilket innebär att tiden hos kunden minskar
inom alla områden.
Resultaten av mätningarna enligt KKiK (Kom
munens kvalitet i korthet) som rör kundnöjdhet blev
ännu bättre, undantaget det antal medarbetare som
besöker en kund under 14 dagar, som ökade från 14
till 15.
Enkätundersökningen till personalen gjordes inte
2015. Eftersom kommunen har en ny organisation förändras enkäten något och skickas ut våren 2016.

Vård och omsorg

(mkr)

Verksamhetschef

Netto
kostnad

Budget
avvikelse

8,6

2,3
– 2,7

Handläggare och rehab

11,1

Hagen

25,2

0,4

Brogården

15,2

– 1,1

Brogården demens

14,4

1,3

Salla

22,5

– 1,6

Hemtjänst 1

19,2

1,5

Hemtjänst 2

21,6

– 3,3

Hemtjänst 3

17,0

– 0,7

Hemtjänst natt

10,7

– 1,7

Sjuksköterskor

15,1

0,8
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Årets resultat

Verksamhet särskilda boenden

Vård och omsorg visade totalt ett negativt resultat på
4,9 mkr. Den största delen av underskottet låg hos
hemtjänsten. Ökad efterfrågan på hemtjänst ger negativa effekter på nattpatrull, hjälpmedelsbudget och
bostadsanpassning.
Salla gruppboende hade ett visst underskott på
grund av garantin för parboende.

Brogården och Hagen visade positiva resultat. Boendet
Salla kan ta emot parboende och hade under året 3–5 par.
Eftersom antalet varierar blir personalsituationen svårberäknad och gav ett budgetmässigt underskott. Väntetiden
för att få ett särskilt boende var i snitt 61 dagar. Tio personer tackade nej till erbjudande om boende.

Bostadsanpassning
Verksamheten hemtjänst
Antalet hemtjänsttimmar ökade från 116 000 till
132 000 och ledde till underskott. Åtgärder vidtogs,
men under årets sista tre månader ökade kundbehovet
och därmed antalet beviljade timmar ytterligare.
Ett projekt genomlyste verksamheten och ett antal
förbättringsområden identifierades. Åtgärder genomfördes respektive påbörjades. Några gav besparingar
redan under året och några återstår att slutföra, men
som redan antyder möjligheten att nå både kvalitetsoch ekonomiska mål.
En åtgärd var att organisera om planeringen från
en central enhet till planering ute i respektive hemtjänstgrupp. Vårdplaneringar genomfördes vid 174
tillfällen, varav 124 hemma hos kunden eller per telefon i stället för på sjukhuset. Sunne kommun betalade
för 12 dygn på sjukhus 2015.
Nattpatrullerna som åker över hela kommunen fick
fler besök att utföra. Hemtjänst på Allégården går inte
att driva utan nattpersonal, så där har förstärkning
funnits hela året. Allégårdens nattpersonal åker även
ut till Bergskog för vissa besök.

Resultatet för bostadsanpassning visade negativa tal.
Bor man kvar hemma är vissa åtgärder nödvändiga,
som att ta bort trösklar, bredda dörrar eller göra det
möjligt att ta sig in till exempel med hjälp av ramp.

Hjälpmedelsbudget
Hjälpmedelsbudgeten kunde inte hållas, bland
annat för att fler lånesängar köptes in och att
andra hjälpmedel som lånas ut behövde förnyas.
Specialrullstolar behövde också köpas in.

Hälso- och sjukvård samt hemsjukvård
Sjuksköterskor och distriktssköterskor utgår alla från
Hagen. Att träffas morgon och kväll för avstämning
ger samordningsvinster.
Teamarbetet mellan rehab och distriktssköterskor
fungerar mycket bra. Att vårdplanera i hemmet
i stället för på sjukhus gagnar både kunden och
kommunen.
På de särskilda boendena Hagen, Brogården och
Salla samarbetar sjuksköterskorna genom att avlösa
varandra när någon är ledig eller har annan frånvaro.

Vård och omsorg
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Större avvikelser (mkr)
Verksamhet

Avvikelse

Kommentar

Handläggarenheten

– 2,7 Fler beviljade hemtjänsttimmar än budgeterat.

Salla

– 1,7 Parboende gör det svårare att planera bemanningen.

Hemtjänst natt

– 1,7 Extra personal på grund av hög belastning.

Investeringar
Ny golvbeläggning på två särskilda boenden: Salla
fick stötdämpande golv och Hagen nya mattor i
dagrummen.

Internkontroll
Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2015 innefattade sju områden:
hygienrutin
handläggningsrutin
loggrutin och sekretessuppföljning
registerkontroll
kodplan och attestlista
extra budgetuppföljning
mutor.
Internkontrollen genomfördes enligt plan.

Tillgänglighet
Åtgärderna koncentrerades framför allt på att
ta fram information som ska vara lättillgänglig.
Hemsidan justerades för att information ska bli lättare att hitta och kontaktinformationen uppdaterades.
Informationsbroschyrer för boendena uppdaterades
och anpassades för att i framtiden kunna framställas
på fler språk än svenska.

Vård och omsorg
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Framtidsspaning
Vård och omsorg ser med stor oro på framtiden,
eftersom behoven ökar av verksamhetens tjänster. Kommunens demografikurva visar att antalet invånare över 80 år ökar. Äldreberedningen
2014–2015 visade att de äldre vill bo centralt
och kunna flytta till ett boende när de behöver.
Kommunens särskilda boenden börjar bli gamla
och omoderna. En plan behövs för att möta behovet av boenden, så att de nuvarande kan ersättas med nybyggda platser när hyreskontrakt går
ut, till exempel för Hagen där kontraktet löper
till 2025. Det saknas också trygghetsboenden och
serviceboenden liknande Allégården, där man
kan bo i centrum och det finns hiss.
Landstinget håller på att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för sin verksamhet. Det kan
påverka hur kommunen ska arbeta. Troligtvis
behöver mer arbete utföras i kundernas hem jämfört med nu. Nationellt planeras det också för
hur vården ska flyttas från sjukhusen till hemmen. Personalens kompetens får en avgörande

betydelse. Den framtida rekryteringen till alla
tjänster måste ses över. De närmsta åren innebär
många pensionsavgångar och kommunen behöver satsa på utbildning. Redan nu är det svårt att
rekrytera omvårdnadspersonal vid ordinarie personals sjukdom eller semester.
Den digitala utvecklingen går fort och det är
viktigt att satsa för att hänga med. För närvarande
testas ett digitalt signeringssystem för överlämning av läkemedel, med positivt resultat. Framför
allt innebär systemet en kvalitetssäkring. En liten
förberedande studie pågår med Nattfrid, en form
av kameraövervakning i hemmet som i bästa fall
kan innebära färre besök nattetid. Studien går ut
på att se hur lagen styr vad man behöver tänka på
innan man inför ett sådant system.
Fortsatt samverkan mellan kommunerna och
landstinget är viktigt för invånarnas bästa. Nya
Perspektiv är en bra arena för samverkan.
Verksamheten ska kännetecknas av samverkan
över alla gränser genom förebyggande och flexibla arbetsmodeller med fokus på individen.

Nyckeltal
2013

2014

2015

Gruppboende äldreomsorg
Antal i gruppboende

135

127

127

Nettokostnad per plats, tkr

371

463

509

Hagen, gruppboende och korttidsvård
Antal platser

47

47

47

588

527

535

Antal kunder

425

387

403

Nettokostnad per kund, tkr

142

143

153

Nettokostnad per plats, tkr
Hemtjänst (dag och natt)
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Samhällsbyggnad och säkerhet
Chef: Anders Olsson

Ekonomiskt resultat
Ansvarsområden
Miljö, plan och bygg
Räddningstjänst
Näringsliv och tillväxt
Kulturenheten
Fritid

Verksamhetens resultaträkning
(mkr)

2015

Intäkter

– 7,1

Kostnader

52,9

Nettokostnad

45,8

Budget

46,1

Avvikelse mot budget

0,3

Nettoinvesteringar

0,4

Medarbetare
2015
Årsarbetare

39

Genomsnittlig ålder

50

Kvinnor, procent

58

Män, procent

42

Sjukfrånvaro i procent, kvinnor

2,9

Sjukfrånvaro i procent, män

3,0

Viktiga händelser under året
Miljö, plan och bygg
Fem detaljplaner antogs, med bland annat byggrätter
för nya bostäder på tidigare Hotell Selma-fastigheten,
före detta Fortumfastigheten och på Boställsvägen.
Enheten nådde goda resultat i olika miljörankingar – Insiktsmätningen (rank 13), tidningen
Miljöaktuellt (rank 49), Naturskyddsföreningen om
naturvårdsarbete (rank 13). Insiktsmätningen visar
ett bra resultat, trots att enheten inte riktigt nådde
sitt eget mål.

Räddningstjänst
I samband med en övergripande organisationsförändring placerades räddningstjänsten som en enhet
under verksamheten Samhällsbyggnad och säkerhet.

Samhällsbyggnad och säkerhet
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Kulturenheten

Säkerhetssamordnaren placerades organisatoriskt i
räddningstjänstens enhet.
Arbetet med att bygga ett övningsområde vid
Holmby påbörjades och räddningstjänsten bytte tekniskt verksamhetsstöd till Core.

Näringsliv och tillväxt
Näringsliv och tillväxt hade fokus på etableringar
genom att tjänsten som tillväxtstrateg omvandlades till
etableringsansvarig. Flera aktiviteter genomfördes tillsammans med företagare, bland annat en resa till Växjö
med bygg- och fastighetsföretag. Det var fortsatt tryck
på praktikplatser för asylsökande. Enheten genomförde
en företagsskola på engelska med cirka 10 deltagare
samt två startaföretag-dagar med gott betyg.
I det sammanfattande omdömet av företagsklimatet ramlade Sunne ner från plats 6 till 16 i Sverige.
Kommunen måste arbeta hårt för att inte tappa
ytterligare.

Digitaliseringen på biblioteket gick vidare, och efterfrågan på e-böcker fortsatte öka. Det finns en större
medvetenhet om vad biblioteket kan erbjuda, vilket
lett till högre krav från låntagarna. En välmående
äldre generation har behov av mera kulturaktiviteter,
och större invandrargrupper behöver medier och annat
stöd på olika språk. Det påverkar vilken verksamhet
som efterfrågas och i vilken omfattning.

Fritid
Många arrangemang genomfördes, till exempel
SM-tävlingarna i pistolskytte, cykel och schack,
liksom rullskidloppet Inge Bråten memorial.
Arrangemangen genererar stora intäkter till lokal handel och besöksnäring. En ny fritidschef anställdes
efter den förra som gick i pension.

Måluppfyllelse
Mål

Indikator

Mål

Resultat

Miljö, plan och bygg

Målupp—
fyllelse

Trend

Medarbetare ska ha kompetensutvecklingsplaner.

Procent

100

100

Tillsynsplanen ska i allt väsentligt uppfyllas.

Ja/Nej

Ja

Ja

Planarbetsprogrammet ska i allt väsentligt uppfyllas.

Ja/Nej

Ja

Ja

zz
zz
zz
zz
zz

Nöjd kund-index ska uppgå till minst 78 inom miljöoch hälsoskyddsområdet.

NKI

78

71

   ÔÔ

Nöjd kund-index ska uppgå till minst 82 inom
bygglovsområdet.

NKI

82

78



ÔÔ

Minuter

5,0

4,6

7

7

zz
zz

ÒÒ
ÔÔ

Gällande handläggningsrutiner ska följas.

Ja/Nej

Ja

Ja

Minst 3 dagar ska avsättas till kvalitetsutvecklingsarbete. Dagar

3

3

Räddningstjänst
Anspänningstid.
Eldstadsrelaterade bränder ska minska.

ÒÒ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÒÒ

Näringsliv och tillväxt
Hur många fler/färre förvärvsarbetande har tillkommit/
försvunnit i kommunen? (KKiK)

Förändring, antal per
1 000 invånare.

10

-6,3



ÔÔ

Sunne har ett av Sveriges bästa företagsklimat.

Det omfattande om
dömet om företags
klimatet i kommunen.

>4

>4

zz

ÔÔ

75–80

75

zz

ÔÔ

≥60 720

63 226

7,1

4,8

zz


ÒÒ
ÒÒ

100

96



ÒÒ

NKI-värde i
mätningen Insikt.
Kulturenheten
Antal lån från det kommunala biblioteket.

Antal lån.
Antal lån/invånare.

Fritid
Simkunnighet, åk 5/åk 6.

Procent

Trend = förändring mellan 2014 och 2015.
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Ekonomiskt resultat
Enhet (mkr)

Netto
kostnad

Budget
avvikelse
– 0,2

Samhällsbyggnad och säkerhet

1,6

Miljö, plan och bygg

4,9

0,6

Räddningstjänsten

8,9

0,3

2,8

0,2

Näringsliv och tillväxt
Kulturenheten

13,3

0,3

Fritid

14,1

– 1,0

Större avvikelser (mkr)
Verksamhet

Avvikelse

Kommentar

Miljö, plan och bygg

+0,6 Intäkterna blev högre än budgeterat inom miljö, till följd av intäkter från
naturvårdsprojekt och tillståndsavgifter. Personalkostnader blev något lägre.
Konsult- och mätkostnader blev lägre.

Fritid

– 1,0 För andra året i rad hade verksamheten svårt att nå budget. De största
avvikelserna återfinns inom verksamheterna för Kolsnäs motionscenter,
sporthallen och övergripande vaktmästarkostnader.

Investeringar

Tillgänglighet

Kulturenheten

Miljö, plan och bygg

Enheten köpte in nya instrument till Kulturskolan och
renoverade bildsalen. På biblioteket inrättades Kuben
för digital hjälp för besökare.

Tillgänglighetsfrågor bevakas i bygglovsärenden. En
rutin för tillgänglighetsrådets granskning av bygg
ärenden togs fram. Tillgängligheten till kontorslokalerna på Kvarngatan 6 är begränsad, eftersom det saknas hiss.

Fritid
Medlen för inventarier användes till ishockeymål, fotbollsmål till konstgräsplanen och innebandymål. Även
nya batterier till ismaskinen köptes in.

Internkontroll
Miljö- och bygglovsnämnden
Kontrollen omfattar områdena handläggningsrutiner,
opartiskhet och myndighetsutövning. Inga allvarliga
avvikelser påträffades. I vissa gynnande beslut ska
nämnden bli bättre på att motivera besluten.

Kommunstyrelsen
Kontrollen omfattade introduktion av nyanställda.
Introduktion genomfördes och inga allvarliga avvikelser påträffades.

Samhällsbyggnad och säkerhet

Räddningstjänsten
Ingen av de tre brandstationerna är tillgänglighetsanpassade för personer med fysiska funktions
hinder. Räddningstjänsten har en egen hemsida där
aktuell information om brandskydd och kommunens förmåga att utföra räddningsinsatser finns.
Brandskyddsinformation finns på flera språk.

Näringsliv och tillväxt
Näringsliv och tillväxt lät montera en automatisk dörr
öppnare på andra våningen i Ideum, eftersom dörren
var för tung för fysiskt funktionshindrade. Enheten
genomförde företagskurser på engelska för att de ska
vara mer tillgängliga för utlandsfödda. En praktikant
hjälpte till med att få ut löpande information om aktiviteter till asylboendena.
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Kulturenheten
Enheten har hög fysisk tillgänglighet, men måste
jobba mer med den digitala.

Fritid
Många verksamheter är tillgänglighetsanpassade.
Ishallen saknar hiss för besökare till cafeterian och
Kolsnäsudden saknar badramp.

Framtidsspaning
Miljö, plan och bygg
En av de absolut viktigaste frågorna är bostadsbyggandet. Nya detaljplaner för attraktiva lägen
behöver tas fram. Planberedskapen behöver förbättras vad gäller mark för industriändamål.
En nordlig bro förenklar bostadsbyggandet,
minskar problem med buller och luftföroreningar
och ger ett trevligare centrum. Det är en fråga
som behöver prioriteras.
En miljöstrategi för kommunen tas fram
2016–2017.
Flyktingsituationen påverkar verksamheten
med tidskrävande bedömningar i plan- och
byggärenden och genererar även tillsynsbehov.

Räddningstjänsten
Under 2016 inrättas en säkerhetssamordnare som
ska inleda ett systematiskt säkerhetsarbete i kommunens verksamheter och arbeta som försäkringssamordnare. Kommunens krisledningsorganisation ska övas i en svår samhällsstörning 2016.

Fler och fler kommuner blir mer aktiva när det
gäller etableringsarbete. Det gäller för Sunne att
behålla sin starka position för att kommunen ska
kunna dra nytta av de komparativa fördelarna
och attrahera fler etableringar.

Kulturenheten
Kommunen får i allt högre grad jobba med den
digitala utvecklingen, som är både snabb och
gränslös. Två världar ska tillgodoses: de mer traditionella låntagarna och dem som vill ha digitala
tjänster. Utvecklingen ställer också större krav
på personalens kompetens. Invandringen bidrar
till att öka behovet av litteratur på andra språk
och hjälp för att klara olika samhällsfunktioner.
Biblioteket utvecklas mer till ett kulturcentrum,
baserat på globala system och upplevelser än på
enbart litteratur och böcker.
Antalet elever i Kulturskolan ökar och likaså
behovet av fler ämnen. Många unga föräldrar
vill ha kulturupplevelser för sina barn. Skapande
verkstäder i olika former ökar, liksom behoven av
olika forum där föräldrar kan träffas.

Näringsliv och tillväxt
Fortsatt hög invandring leder till betydligt större
arbetsbelastning, men samtidigt öppnas möjligheter att få fler företag och bättre kompetens
försörjning.
Besöksnäringen går fortsatt dåligt, enligt
Simpleranalys, och det finns risk för att den drar
med sig handeln. om inte trenden för Sunne vänder och följer övriga Sverige.
Fortsatt fokus på upphandling är viktigt för att
underlätta för lokala handlare och entreprenörer
att delta.

Fritid
Fritid ska arbeta för att få flyktingintegrationen att
fungera med föreningslivet på ett bra sätt. Enheten
ska utveckla idrottsalliansen, så den får en positiv
effekt på samtliga föreningar i kommunen. Det finns
ett stort intresse av att utveckla Sundsbergsområdet
med konstsnösystem och banor för mountainbike.
Behovet av fler halltider ökar i centrala Sunne.
Det behövs en ny stor hall.
Fritid ska även arbeta för att förbättra och
utveckla de årliga arrangemangen i Sunne.

Samhällsbyggnad och säkerhet
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Nyckeltal
2013

2014

2015

170

Miljö, plan och bygg
Bygglovsärenden, totalt antal

151

146

Bygglov enbostadshus, antal

2

8

2

Bygglov fritidshus, antal

7

14

9

Antagna detaljplaner, antal

2

2

5

Livsmedelskontroller, antal

140

85

173

Tillstånd enskilda avlopp, antal

91

83

99

Installerade värmepumpar, antal

84

66

94

Trafikolyckor

38

32

36

Svårt skadade i trafikolyckor

13

13

6

Tillsyn B-, C- och U-verksamheter (med årlig avgift), timmar

778

Räddningstjänsten

Omkomna i trafikolyckor
Brand i byggnad
Omkomna vid brand i byggnad
Brand ej i byggnad
Omkomna vid drunkningsolyckor

0

2

3

23

23

26

1

1

0

31

16

14

1

0

2

Automatlarm ej orsakade av brand

47

41

91

Hjälp till ambulans

62

55

43

Trygghetslarm (hjälp till hemtjänst)

17

16

22

248

244

273

23

41

26

314

683

348

Tillsyn enligt LSO

36

40

24

Tillsyn enligt LBE

7

7

4

Antal besökare, biblioteket

-

189 505

182 720

Antal elevplatser, Kulturskolan

-

546

512

Antal insatser totalt
Kurser
Antal kursdeltagare

Kulturenheten

Samhällsbyggnad och säkerhet
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Överförmyndarnämnden
Ordförande: Bengt Gullström
Chef: Charlotta Andersson-Norén

Ekonomiskt resultat
Ansvarsområden
Gode män och förvaltare
Gode män för ensamkommande barn
Tillsyn över förmyndare för barn

Verksamhetens resultaträkning
(mkr)

2015

Intäkter

– 1,2

Kostnader

2,8

Nettokostnad

1,6

Budget

1,6

Avvikelse mot budget

0,0

Nettoinvesteringar

0,0

Medarbetare
2015
Årsarbetare

2

Genomsnittlig ålder

50

Kvinnor, procent

100

Män, procent

0

Sjukfrånvaro i procent, kvinnor

0,3

Sjukfrånvaro i procent, män

0,0

Viktiga händelser under året
Handläggarna på överförmyndarnämnden bytte
lokaler och finns nu centralt i samma hus som
Trygghetscenter och äldreomsorgens handläggare.
Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn
ökade dramatiskt under senare delen av 2015 och
medförde hög belastning på verksamheten.

Överförmyndarnämnden
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Måluppfyllelse
Mål

Indikator

Mål

Resultat

Rubrik
Alla årsräkningar ska vara granskade per 30 juni.

procent

100

78

Målupp
fyllelse



Trend

ÎÎ

Trend = Förändring mellan 2014 och 2015.

Överförmyndarnämndens viktigaste mål är att huvud
männen får rätt person som kan stödja deras enskilda
behov. En enkätundersökning genomfördes där
huvudmännen svarade på hur nöjda de är med sina
gode män eller förvaltare. Resultatet visar att huvud
männen är mycket nöjda med det stöd de får.
Nämnden hade svårigheter med att få tag i personer
villiga att åta sig uppdrag som god man för ensam
kommande barn under hösten, men nu finns ett över
skott på personer som är intresserade av uppdraget.
Det är däremot problem med att få tag i gode män till
de vanliga uppdragen, eftersom det är en så tydlig
skillnad i arvodering och uppgifter inom uppdragen.

Större avvikelser
De ekonomiska avvikelserna kan till stor del här
ledas till det mycket stora antalet ensamkommande
barn. Den största delen av kostnaderna är återsök
ningsbar. I kostnader för uppdragstagare ingår den
kostnaden för ensamkommande barn med uppehålls
tillstånd. Dessa kostnader är inte återsökningsbara hos
Migrationsverket. Antalet ensamkommande barn med
uppehållstillstånd kommer att öka. På grund av den
högre arbetsbelastningen med de ensamkommande
barnen utökades antalet tjänster med 0,75.

Internkontroll
Överförmyndarnämnden har en intern kontrollplan
som följs upp vid varje nämndmöte.

Tillgänglighet
Överförmyndarnämndens verksamhet är mycket
tillgänglig genom lokal placering i kommunen.
Tillgängligheten per telefon är fastställd till två tim
mar per dag.

Överförmyndarnämnden

Framtidsspaning
Den traditionella överförmyndarverksamheten
genomgår en successiv förändring mot fler kom
plicerade ärenden, till exempel ungdomar med
psykiska funktionshinder. Totalt sett är anta
let ärenden stabilt. Dock ökar antalet förvaltar
skap. Den stora utmaningen är nu att hantera den
snabba ökningen av ensamkommande barn. Just
nu finns 107 stycken. Det är drygt en femdubb
ling mot 2014. Antalet ensamkommande barn
påverkar arbetssituationen så att ordinarie verk
samhet blir lidande. Personalstyrkan behöver
ökas ytterligare.
Överförmyndarnämnden tror att det kommer
att bli allt svårare att få tag i personer som är vil
liga att åta sig vanliga uppdrag, eftersom uppdra
gen blir allt mer komplexa och arvodet är så lågt.
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Valnämnden
Ordförande: Tellervo Zetterberg
Chef: Berit Westergren

Ansvarsområden

Framtidsspaning

Genomföra allmänna val till riksdag, landsting
och kommunfullmäktige.
Genomföra val till Europaparlamentet.
Genomföra folkomröstningar (nationella och
lokala).

Ekonomiskt resultat
Nämndens resultaträkning
(tkr)

Riksdagsvalet i Sverige 2018 beräknas äga rum
söndagen den 9 september.
Europaparlamentsvalet 2019 (EP-valet 2019)
planeras äga rum den 6–9 juni i Europeiska unionens medlemsstater. Det blir det nionde allmänna
och direkta valet till Europaparlamentet och gäller val av ledamöter till Europaparlamentet för
valperioden 2019–2024.

2015

Intäkter

0,0

Kostnader

0,0

Nettokostnad

0,0

Budget

10,0

Avvikelse mot budget

10,0

Nettoinvesteringar

0,0

Viktiga händelser under året
Under 2015 genomfördes inga val och valnämnden
hade därför ingen verksamhet.

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 möjligheter att
rösta. Lokalerna ska finnas på lämpliga ställen, vara
handikappanpassade och öppna på passande tider.

Valnämnden
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Kommunrevisionen
Ordförande: Inger Axelsson

Ekonomiskt resultat
Verksamhetens resultaträkning
(mkr)

2015

Intäkter

0,0

Kostnader

0,6

Nettokostnad

0,6

Budget

0,6

Avvikelse mot budget

0,0

Nettoinvesteringar

0,0

Verksamhet
De förtroendevalda revisorerna väljs av kommunfull
mäktige och arbetar på direkt uppdrag av det. Sunne
har fem förtroendevalda revisorer som granskar hela
kommunen utom fullmäktige. Kommunens bolag och
stiftelser granskas av lekmannarevisorer som fullmäk
tige utser bland de förtroendevalda revisorerna. Enligt
lagen ska revisorerna ha sakkunnigt biträde. I Sunne
kommun biträds de av KPMG. Revisionen regleras
i följande författningar och lokala föreskrifter:
kapitel 9 i kommunallagen (KL)
kapitel 10 i aktiebolagslagen (ABL)
revisionsreglementet, som är föreskrifter för revi
sionen utfärdade av fullmäktige
god revisionssed i kommunal verksamhet.
Revisionen ska ge kommunfullmäktige underlag inför
ansvarsprövningen av nämnder, styrelser, beredningar
och enskilda politiker. Därför granskas årligen all
verksamhet som bedrivs inom nämndernas och styrel
sens verksamhetsområden i den omfattning som följer
av god revisionssed. Revisorerna prövar om:
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och eko
nomiskt tillfredsställande sätt
räkenskaperna är rättvisande
den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig.

Kommunrevisionen

Även kommunens samlade verksamhet i förvaltning,
företag och stiftelser granskas ur ett övergripande
perspektiv. Det samlade resultatet redovisas i revi
sionsberättelsen. Följande granskningar genomfördes:
delårsrapport 2015
årsredovisning 2015
årlig grundläggande granskning av kommunstyrel
sens verksamhetsansvar
årlig grundläggande granskning av kommunens
bolag
granskning av verksamhetsstyrning och budget
efterlevnad inom skolområdet
granskning av den palliativa vården, i samverkan
med landstinget och övriga värmländska kommuner.
Granskningen av IT-användning och IT-säkerhet
inom Sunne kommunförvaltning påbörjades.
Granskningarna sammanställdes i revisionsrapporter
som kontinuerligt lämnades till berörda nämnder och
kommunfullmäktige.
Utöver ovanstående fördjupningsgranskningar
följde revisorerna nämndernas verksamheter genom
att läsa protokoll och andra handlingar. Revisorerna
kommunicerar sina granskningar med medborgarna
genom att lägga ut rapporter med mera på kommu
nens hemsida.

Måluppfyllelse
Revisonen bedömer att målet med verksamheten upp
fylldes. Årligen genomförs en riskbedömning och
en revisionsplan upprättas för granskningar som
bedöms kunna bli aktuella de närmaste verksamhets
åren. Revisionsplanen är ett levande dokument som
kan revideras allt efter behov. De fördjupande gransk
ningsuppdragen utvärderas löpande.
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Framtidsspaning
Under 2016 kommer de förtroendevalda revi
sorerna att pröva att tränga djupare in i gransk
ningsuppdraget. Om det tillför större insikter om
kommunens styrning tas hänsyn till det i upp
handlingen av revisionstjänster inför 2017.

Kommunrevisionen

Bilagor

104

Tillämpade redovisningsprinciper

Sunne kommun följer den kommunala redovisnings
lagen och rekommendationerna från Rådet för kom
munal redovisning (RKR) eller dess företrädare, bort
sett från det som kommenteras nedan.

(mkr)

EXTERN REDOVISNING

Finansiella placeringar avseende
pensionsmedel.

Periodisering av skatteintäkterna

Avsättningar för pensioner (inklusive särskild
löneskatt) och liknande förpliktelser.
Ansvarsförbindelse (inklusive särskild
löneskatt, det vill säga pensionsförpliktelser
som inte tagits upp bland avsättningarna).

Återlånade medel (skillnaden mellan
totala pensionsförpliktelser och finansiella
placeringar).

17,4

264,2
0

I enlighet med RKR:s rekommendation nummer 4.2
periodiserades kommunalskatten. Det innebär att
kommunen i bokslutet 2015 bokförde den definitiva
slutavräkningen för 2014 och en preliminär slutavräk
ning för 2015. Det slutliga taxeringsutfallet för 2014
var vid bokslutstillfället känt och slutavräkningen
uppgick till –70 kr per invånare. I bokslutet 2014 bok
fördes en prognos över utfallet, som var +7 kronor
per invånare. Mellanskillnaden, –78 kronor per invå
nare (november 2013), resultatredovisas i bokslutet
2015 (1,0 mkr). Den preliminära slutavräkningen för
2015 fastställdes till 43 kronor per invånare (november
2014) och baseras på den prognos som SKL angivit.
Beloppet (0,6 mkr) belastar resultaträkningen.

Kommunens samlade pensionsskuld uppgick den
31 december till 282 mkr. Återlån till verksamheten
har skett. Under avsättningar redovisas 20,4 mkr.
Kommunen har beslutat att från och med 2000 betala
hela det årliga intjänandet av pensionen för individuell
avsättning.
Under ansvarsförbindelse finns de pensionsförplik
telser som har tjänats in av arbetstagare och pensions
tagare före 1998. Förpliktelserna räknas årligen upp
enligt ett index och reducerades med årets utbetal
ningar till pensionstagare.

Periodisering av löneskatt

Värdering av pensionsförpliktelser

Enligt RKR:s rekommendation nummer 17 från 2007
har den särskilda löneskatten på pensionskostnaden
periodiserats.

Skandia och KPA värderade pensionsförpliktelserna
med tillämpning av RIPS 07. I redovisade pensions
förpliktelser, både avsättning och ansvarsförbindelse,
inkluderas särskild löneskatt. Periodisering av pensio
ner och löneskatt görs enligt RKR:s rekommendation
nummer 17 och tillämpas från räkenskapsåret 2008.

Upplysningar om pensionsförpliktelser och
pensionsmedel
Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld
som kommunen har till arbetstagare och pensions
tagare. Den bygger på en genomsnittlig livslängd på
80 år. Den samlade pensionsskulden återfinns under
raderna Avsättningar för pensioner och under raden
Ansvarsförbindelse. Denna rad ligger utanför balans
räkningen under ansvarsförbindelse.

Tillämpade redovisningsprinciper

281,6

Semesterlöneskulden
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar.
Okompenserad övertid och upplupen arbetsgivaravgift
på den redovisas tillsammans med semesterlöneskul
den som kortfristig skuld.
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Övriga löneskulder

Redovisning av va-verksamhet

Övriga löneskulder avser löner för arbeten utförda
under bokslutsåret, men som utbetalas i januari. Det
kan till exempel vara arbetade timmar, ersättning för
ob-tid för timanställda och sammanträdesarvoden för
förtroendevalda. Denna redovisningsprincip tillämpas
sedan 2003.

Från och med 2007 krävs att va-verksamheten sär
redovisas, huvudsakligen för att man ska se till att
avgiften inte blir för hög med tiden. Va-verksamheten
har en egen kod. Det innebär att resultatposter enkelt
kan plockas ut. Vissa balansposter som direkt går att
härleda till va-verksamheten (till exempel anläggnings
tillgångar och kundfordringar för brukningsavgifter)
specificeras i en not. Verksamheten hade inget eget lik
vid- eller leverantörsskuldkonto, utan ingår här i kom
munens samlade balans- och kassaredovisning. En sär
skild sidoordnad särredovisning för va-verksamheten
upprättades enligt dessa principer.

Anläggningstillgångar (RKR 11.4)
I balansräkningen tas anläggningstillgångar upp
till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga
avskrivningar. En anläggningstillgång börjar skrivas
av när den tas i bruk. Avskrivningarna sker linjärt, det
vill säga med lika stort belopp varje år. På tillgångar
i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga
avskrivningar.
Objekttyp

Antal år

Fastigheter

20–33

Anläggningar

20–50

Inventarier

3–20

Avskrivningstiderna fastställs med utgångspunkt från
den idéskrift om avskrivningar som RKR gett ut, men
med en egen bedömning av tillgångarnas nyttjandetid.
I RKR 11 Materiella anläggningstillgångar
uttrycks ett krav på komponentavskrivning. Arbetet
med den påbörjades 2014 och gjordes på två större
fastigheter. Utredning och indelning i komponenter
gjordes 2015 på gatu- och va-verksamheten och på
två nya objekt tillämpades komponentavskrivning.
Komponentavskrivning tillämpas på alla nya objekt
som aktiveras 2016.

Exploateringsredovisning
Exploateringsverksamheten redovisas löpande som
projektredovisning. Värdena vid varje årsskifte har
redovisats som omsättningstillgång (eller kortfristig
skuld). Avslut av exploateringsområden redovisas som
kostnad eller intäkt i resultaträkningen.

Leasing (RKR 13.2)
All leasing klassificeras som operationell leasing
och kostnadsförs i resultaträkningen. Inga avtal med
väsentliga belopp finns som skulle kunna klassificeras
som finansiella.

Ekonomisk redovisning av va-verksamhet
Lagen om allmänna vattentjänster SFS 2006:412 50§
säger att en huvudman ska i fråga om verksamheten med
att ordna och driva en allmän va-anläggning se till:
1. att verksamheten bokförs och redovisas i enlig
het med god redovisningssed där resultat- och
balansräkningar redovisas särskilt, och där det av
tilläggsupplysningar framgår hur huvudmannen
har fördelat kostnader som varit gemensamma med
annan verksamhet.
2. att redovisningen, när den är fastställd, finns till
gänglig för fastighetsägarna.

Anslutningsavgifter
Va-anslutningsavgifterna redovisas som intäkt i resul
taträkningen.

Byte av redovisningsprincip för va och
renhållning
Resultaten för de tre senaste åren för va- och renhåll
ningsverksamheten skuld- eller fordringsförs i enlig
het med va-lagen. När det gäller renhållningsverk
samheten regleras taxor och avgifter utifrån samma
princip som inom va-verksamheten
Principen tillämpas från redovisningsåret 2015 och
eget kapital justeras för åren 2013 och 2014.
Effekten av ändringen innebär att eget kapital
minskas med 2,0 mkr och skulden till kollektivet ökar
med 0,9 mkr till renhållningskollektivet och 1,2 mkr
till va-kollektivet.

Tillämpade redovisningsprinciper
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INTERN REDOVISNING
I internredovisningen belastades verksam
heterna med en internränta på 2,9 procent base
rad på anläggningstillgångarnas bokförda värde.
Personalomkostnadspålägget följer Sveriges
Kommuner och Landstings rekommendation.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING FÖR
KONCERNEN
Den sammanställda redovisningen omfattar Sunne
kommun och samtliga dotterbolag. Med dotterbolag
menas bolag där kommunen äger mer än 20 procent
av aktierna. Den sammanställda redovisningen

Tillämpade redovisningsprinciper

upprättades enligt förvärvsmetoden med proportionell
konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att anskaff
ningsvärdet av aktierna i dotterföretaget avräknas
mot det matematiska värdet vid förvärvstidpunkten.
Proportionell konsolidering innebär att endast den
ägda andelen av företaget konsolideras.
Interna poster av väsentlig karaktär mellan de ingå
ende bolagen och kommunen eliminerades. Olikheter
i periodisering av kostnader och intäkter justerades.
När det gäller avskrivningsprinciper och värdering
av tillgångar gjordes ingen anpassning i koncernen,
utan bokslutet baseras på respektive enhets avskriv
nings- och värderingsprinciper. Obeskattade reserver
i dotterföretagens balansräkningar tillfördes dels eget
kapital, dels uppskjuten skatt.
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Ord- och begreppsförklaringar
Anläggningskapital
Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden mellan
anläggningstillgångar och långfristiga skulder.

Kassaflödesanalysen
Visar hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet med
mera har förändrat likviditeten.

Avskrivningar
Anläggningstillgångar som fortlöpande minskar i värde
ska årligen belastas med en värdeminskning (avskrivning).
Avskrivningar fördelas över tillgångens beräknade
nyttjandetid.

Kortfristiga skulder
Kortfristiga lån och skulder med en löptid eller förfallodag
inom ett år från bokslutsdagen.

Balansräkning
Visar den ekonomiska ställningen och hur den förändrats
under året. Tillgångarna visar hur kommunen använt
sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar)
respektive hur kapitalet har anskaffats (i lång- och
kortfristiga skulder samt eget kapital).
Eget kapital
Kommunens totala egna kapital består av anläggnings
kapital (bundet kapital i anläggningar med mera)
och rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och
investeringsändamål).
Finansiell utveckling
Den finansiella utvecklingen under året åskådliggörs
med hjälp av resultaträkning, balansräkning och
kassaflödesanalys. Sambandet mellan dem kan beskrivas
så här:
Resultaträkning
+ Intäkter – Kostnader = Förändring av eget kapital.
Balansräkning
Anläggningstillgångar + Omsättningstillgångar =
Kapitalanvändning.
Eget kapital + Avsättningar + Långfristiga skulder +
Kortfristiga skulder = Kapitalanskaffning.
Kassaflödesanalys
+ Inbetalningar – Utbetalningar = Förändring av likvida
medel.
Kapitalkostnader
Samlingsbegrepp för planmässig avskrivning och
internränta.

Likviditet
Innebär betalningsberedskap på kort sikt (förmågan att
betala skulder i rätt tid).
Långfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning senare än ett år från
bokslutsdagen.
Nettoinvestering
Innebär investeringsutgifter efter avdrag för
investeringsbidrag med mera.
Nettokostnader
Innebär driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter
och ersättningar. De finansieras med skattemedel.
Nyckeltal
Mäter förhållandet mellan två storheter, till exempel likvida
medel i procent av externa utgifter (likviditeten).
Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter på den
redovisningsperiod till vilken de hör.
Resultaträkning
Visar hur förändringen av det egna kapitalet uppkommit
under året. Det egna kapitalets förändring kan även utläsas
av balansräkningen.
RIPS 07
Riktlinjer för pensionsskuldsberäkning. Den av Sveriges
Kommuner och Landsting antagna beräkningsmodellen för
pensionsförpliktelser.
Soliditet
Visar det egna kapitalet i förhållande till de totala
tillgångarna (balansomslutningen). Soliditet anges i procent.
Beskriver den långsiktiga betalningsförmågan.

Ord- och begreppsförklaringar

108

Miljö- och byggnadsnämnden

109

Miljö- och byggnadsnämnden

© Sunne kommun
Textbearbetning och layout: Fernemo Information & Grafik AB

Sunne kommun Besöksadress: Kvarngatan 4, 686 80 Sunne
Tel: 0565-16 000 Mail: kommun@sunne.se
www.sunne.se

