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Året som gått
2021 är ett år då jag hade hoppats att ordet Corona var 
förpassat till historieböckerna. Så blev det inte utan vi har 
fått leva med detta i olika varianter. Det har påverkat hela 
världen och även vår kommun. Vi har alla fått göra upp-
offringar, tagit hänsyn, prioriterat om, testat oss, vaccine-
rat oss och gråtit. Men det har även funnits tid till leende 
och skratt. Den medmänsklighet och vilja att hjälpa till 
som finns i vår kommun Vadstena värmer i mitt hjärta 
och det är något vi alla skall vara stolta över. 

Klubbslaget, Skollokalprojekt
Detta var året då det historiska klubbslaget för skollokal-
projektet togs. Detta har hanterats av olika majoriteter 
under 15 år. Jag är väldigt glad över att beslutet har tagits 
i en politisk enighet. Detta innebär att våra skolor kom-
mer att renoveras, byggas om och anpassas till dagen och 
morgondagens krav för 236,5 miljoner kronor. I denna 
budgetram ryms även ett nytt skol/centralkök. 

Klubbslaget, Idrott och fritid
En stor satsning kommer även att ske på idrott och fri-
tid. Sporthallen vid Petrus Magni skola ska renoveras. För 
budgetramen om 41,7 miljoner kronor ska ishallen reno-
veras och en ny fullstor sporthall uppföras på Kungsvalla. 
Den överskottsvärme som alstras av ishallen kommer att 
användas till uppvärmning av den nya sporthallen. 
Under året har även simhallens renovering för 15 miljo-
ner kronor fortsatt. Ombergs skidbacke får ett bidrag på 
en miljon kronor till en ny lift. 

Samarbeten
För att Vadstena ska ha förutsättningar att fortsätta vara 
en egen kommun så är samarbeten en viktig del. För att 
skapa effektivitet samt samordna och fördela de resurser 
som står till vårt förfogande. Det gäller att ha en gemen-
sam målbild och färdväg utstakad inom kommunens alla 
verksamheter och kommunala bolag, vilket vi har idag.
Vi utvecklar redan pågående samarbeten och utvecklar 
nya samarbetsformer både inom kommunen och vårt 
fastighetsbolag VFAB samt med olika strategiska partner 
såsom grannkommuner och region.
Vi har startat upp samverkan med Mjölby när det gäl-
ler IT, telefoni och löneadministration för att få digital 
kompetenshöjning och minska vår sårbarhet och därefter 
kommer lönesamverkan under 2022. 

Rådhustorget
2021 var året då Rådhustorget blev färdigt, vilken succé. 
Så vackert och så uppskattat av många. De båda torgen 
Rådhustorget och Stora torget med Storgatan som bin-
der ihop dem har verkligen blivit en ”snackis” på sociala 
medier. Ryktet sprider sig i Östergötland och ut i hela 
Sverige hur trevligt det är att besöka Vadstena. Gå och 
strosa, spontanhandla i de spännande butikerna, ta en 
lunch i någon av de trevliga restaurangerna, sätta sig ned 
och bara koppla av, besöka våra sevärdheter och varför 
inte runda av med en teaterföreställning. 
Allt detta har bidragit till att det har varit besöksrekord i 
Vadstena detta år vilket gynnar oss alla på ett eller annat 
sätt. 

Bra blir ännu Bättre
Vadstena kommun får allt bättre och bättre omdömen 
och klättrar uppåt.

• Vadstena rankas till landets näst bästa skolkommun. 
• Återigen klättrar Vadstena på företagsrankingen som 
Svenskt Näringsliv utför årligen, på andra plats i Öster-
götland.
• En ökning med över 49 nya företag i Vadstena kommun, 
en ökning med över 50% jämfört med föregående år. 
• Kort- och långtidsarbetslösheten i kommunen har 
minskat detta år med 20-30% 
• Är bästa kommun i Sverige när det gäller att vaccinera 
sig.
• Besöksrekord i Vadstena detta år.

Ordförande har ordet
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Allt detta arbete som utförs av många gör att vi får en att-
raktiv kommun vilket skapar tillväxt och nya möjligheter 
till en ännu bättre kommun att arbeta, bo och leva i. 

Vadstenas plånbok
Vi kan mycket glädjande presentera ett starkt koncernre-
sultat på 21,4 miljoner kronor. Där kommunens resultat 
utgör 12,3 miljoner kronor dvs 12,3 över budget för året 
2021. Det höga resultatet beror främst på högre skatte-
intäkter än beräknat. Samtliga nämnder visar överskott 
mot budget. Vadstena kommuns ekonomi är i grunden 
mycket god och har för närvarande en låg belåningsgrad 
som naturligtvis kommer att stiga nu i takt med att våra 
investeringar görs. 

På gång
Mauritzonska fastigheten (vid Rådhustorget) och sko-
makarstugorna får sin efterlängtade ansiktslyftning, gatu-
belysning i Hov, p-platser i Borghamn, ny brandstation 
planeras, var ska en hundrastgård placeras, förstudie gång-
belysning strandpromenad i Borghamn, grävmaskinerna 
börjar i Tycklingeområdet för att förbereda bostadsbygg-
nation, ny översiktsplan ska påbörjas, industriinfarten vid 
Kungs Starby blir klar, cykelparkering och korsningen 
Slottsgatan/Rådhustorget blir klar, ny lekpark i slottspar-
ken, flera centrumnära p-platser… Ja, mycket är verkligen 
på gång.

Ett stort tack
Vill jag rikta till alla kommuninvånare som har hjälpt till 
och haft förståelse för de utmaningar vår kommun har 
haft under det gångna året. 
Alla medarbetare inom kommunen som har gjort sitt 
yttersta varje dag för att få vardagen att fungera för oss 
andra och gjort en avgörande skillnad för många av oss.
Det är just detta som gör vår kommun unik och samman-
hållande, vi gör det tillsammans och det är jag oerhört 
glad och stolt över.

Peter Karlsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
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Översikt över verksamhetens utveckling
Fem	år	i	sammandrag

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande 
bild av Vadstena kommuns verksamhet det gångna året. 
Huvudsakligt fokus är den kommunala koncernen som 
ger en bild av den kommunala verksamheten, oavsett hur 

Nyckeltal	för	kommunkoncernen
mnkr

Resultat
Årets resultat för kommunkoncernen (mnkr)
Nettokostnadsandel	av	skatteintäkter												
(	inkl.	skatteutjämningsbidrag)	%
Driftsredovisning
Nettokostnad	(mnkr)
Nettoinvesteringar
Självfinansieringsgrad
Tillgångar och skulder
Tillgångar,	mnkr
per	invånare,	kr
Skulder	inkl.	avsättningar	mnkr
per	invånare,	kr
Soliditet	(exkl	pensionsförpliktelse)%
Soliditet	(inkl.	pensionsförpliktelse)%
Personal
Antal	anställda	(årsarbetare)

*	Uppgift	saknas

21,4

95,1

464,3
103,2
23,3

1050,1
139.493
744,0

98.831
29,2
14,5

679

22,1

94,6

447,9
150,7
47,3

989,8
133.342
705,1

94.989
28,8
12,4

688

11,7

96,9

448,9
211,4
25,1

839,2
112.971
576,5

77.617
31,3
11,7

713

13,8

96,7

431,6
85,4
53,0

660,7
87.929
407,4

54.219
38,3
11,7

704

14,9

95,9

424,5
66,8
69,0

638,3
86.013
398,9

53.753
37,5
9,3

*

2021 2020 2019 2018 2017

verksamheten är organiserad. Informationen lämnas i 
enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring 
och redovisning kap 11 och Rådet för kommunal redovis-
nings rekommendation R15 Förvaltningsberättelse.

Nyckeltal	för	Vadstena	kommun
mnkr

Allmänt
Antal	invånare	per	31-12
Kommunal	utdebitering,	kr/skattekrona
Resultat
Årets resultat för kommunen (mnkr)
Nettokostnadsandel	av	skatteintäkter	
(inkl.	skatteutjämningsbidrag)
Driftsredovisning
Nettokostnad	(mnkr)
Nettoinvesteringar
Självfinansieringsgrad
Tillgångar och skulder
Tillgångar,	mnkr
per	invånare,	kr
Skulder	inkl.	avsättningar	mnkr
per	invånare,	kr
Soliditet	(exkl	pensionsförpliktelse)%
Soliditet	(inkl.	pensionsförpliktelse)%
Personal
Antal	anställda	(årsarbetare)

*	Uppgift	saknas

7.528
22,8

12,3

97,7

477,0
48,0
81,5

817,4
108.581
339,3

45.072
58,5
39,6

632

7.423
22,8

20,2

95,8

453,3
43,1
124,6

799,7
107.733
334,0

44.995
58,2
38,0

642

7.428
22,8

214,9

98,4

455,8
192,8
17,6

751,6
101.181
306,0

41.195
59,3
37,4

667

7514
22,8

9,2

98,0

439,4
71,2
38,3

383,3
51.013
150,3

19.997
60,8
14,8

657

7421
22,8

15,2

97,0

429,3
22,0
140,0

368,0
49.594
144,3

19.445
58,7
11,9

*

2021 2020 2019 2018 2017
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Bolagsstruktur

Vadstena kommun

Vadstena Stadshus AB  (100 %)

Vadstena Fastighets AB 
 (100%)

Vadstena Förvaltnings 
AB (100%)

Vadstena Turism 
& Näringsliv AB (100%)

Politisk organisation

Den kommunala koncernen
Organisationsschema

KOMMUNFULLMÄKTIGE Revision

ValnämndSocialnämndKommunstyrelse Samhällsbyggnads-
nämnd

Kultur- och  
utbildningsnämnd

Överförmyndar- 
nämnd

Vatten- och  
avfallsnämnd

Gemensamma nämnder 
med Motala kommun

I	december	2021	såldes	dotterbolaget	Vadstena	Kommunfastigheter	AB	för	likvidation.	Ingen	verksamhet	har	bedrivits	i	
bolaget	sedan	2019.
Kommunen	har	avtal	med	3	st	förskolor	och	4	st	fritidshem	som	bedrivs	som	föräldrakooperativ,	förutom	en	av	förskolorna	
som	drivs	av	gemensamt	av	kyrkliga	samfund.	I	övrigt	finns	inga	privata	utförare	av	kommunal	verksamhet	i	Vadstena	kom-
mun.	Kommunen	bedriver	ingen	verksamhet	inom	gymnasie-	och	särskolor.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Omvärldsanalys
Den kraftiga lågkonjunkturen, som orsakades av corona-
pandemin under 2020, bedömdes vid början av året som 
svår för världsekonomin att hämta sig från. Nedgången 
i antalet sjuka och döda, tack vare globalt vaccinations-
program, samt historiskt stora statliga ekonomiska stimu-
lanser för att dämpa pandemins påverkan på ekonomin 
gjorde att återhämtningen skedde oväntat fort. 

För Sverige blev tillväxten i bruttonationalprodukten 
(BNP) och minskningen av arbetslösheten mycket bättre 
än prognoser och förväntningar. Det har medfört en till-
växt i skatteunderlaget som tillsammans med de statliga 
stöden kraftigt förbättrat de ekonomiska förutsättningar-
na för kommunerna.
Trots de omfattande ekonomiska stöden är de svenska 
statsfinanserna fortsatt starka.

I den snabba återhämtningens spår har efterfrågetillväx-
ten orsakat en rad utbudsproblem. Detta tillsammans 
med flaskhalsar i varuproduktionen, brist på fraktvolym 
och högre energipriser har orsakat en ökning av inflatio-
nen.
 
Befolkningsutveckling
31 december 2021 hade kommunen 7.528 invånare. Det 
är 105 kommuninvånare fler än vid föregående årsskifte. 
2021 föddes 46 barn, vilket är en minskning med 20 barn 
jämfört med 2020. Antalet döda 2021 var 89 st vilket är 
21 färre än 2020. Födelsenettot blev -43 vilket är i nivå 
med 2020 då födelsenettot var -44. Flyttningsnettot, det 
vill säga inflyttade minus utflyttade blev år 2021 +146 vil-
ket skall jämföras med + 30 st under 2020. År 2021 var 
antalet inflyttade 570 st och antalet utflyttade 424 st.  
Pågående nybyggnationer och markexploatering utgör 
potential för en högre befolkningstillväxt

Demografi
Kommunen har en högre andel äldre än rikssnittet. Med-
elåldern för riket 2020 var 41,4 år, motsvarande för kom-
munen 48,7 år. Bara nio andra kommuner i Sverige hade 
en högre medelålder. Demografin medför större behov av 
samhällsservice i form av till exempel omvårdnad, boen-
deformer och tillgänglighet.

Arbetslöshet
Arbetslösheten (inskrivna arbetslösa i procent av den re-
gisterbaserade arbetskraften enligt Arbetsförmedlingens 
statistik) 2021 i kommunen var 5,4 procent för åldrarna 
16-65 år. Det är lägre än motsvarande för länet (7,6 pro-

cent) och riket (7,2 procent). För gruppen ungdomar i 
åldrarna 18-24 år var arbetslösheten 9,8 procent, vilket är 
samma för som länet men högre än riket (8,7 procent). 

Kompetensförsörjning
Kommunen har börjat känna av svårigheter med att re-
krytera utbildad personal med vissa specialistfunktioner. 
Många verksamheter förutspår en brist på utbildad ar-
betskraft, främst inom vård och omsorg men även inom 
förskola och grundskola.

Pensionsåtaganden
Kommunens pensionsåtaganden redovisas enligt bland-
modellen. Den innebär att pensionsförmåner som in-
tjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Den 
uppgår inkl. löneskatt till 154 (162) mnkr. Pensionsför-
måner som intjänats från och med 1998 ingår i verksam-
hetens kostnader och redovisas som en avsättning. Den 
uppgår till 43 (38) mnkr. Kommunen har inga placering-
ar i stiftelser eller egna finansiella placeringar av pensions-
medel. Pensionsåtagandena är beräknade enligt RIPS 21 
(riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) och redovisas 
i enligt lag om kommunal bokföring och redovisning. 
Upplysningar om förpliktelserna finns i not 18. De kom-
munala dotterbolagen har inga pensionsförpliktelser i ba-
lansräkningen.
Under 2021 kom nya antaganden om beräknad livslängd, 
vilket påverkat pensionskostnaderna under året med 4,0 
mkr. I december 2021 tecknade SKR och de fackliga or-
ganisationerna inom den kommunala sektorn avtal om 
ett moderniserat pensionssystem, vilket kommer innebä-
ra ökningar av pensionskostnaderna de kommande åren.

Finansiella risker
Kommunkoncernen och kommunen är exponerad för 
ränterisk och finansieringsrisk .

Ränterisk
Per den 31 december 2021 uppgick den kommunala kon-
cernens räntebärande nettoskuld till 518,1 (486,3) mnkr. 
Den har ökat till följd av genomförda investeringar under 
året. Kommunens räntebärande nettoskuld uppgick till 
166,4 (160,4) mnkr och har ökat avseende pensionsskuld 
och egenfinansiering av investeringar. Upplåningen i 
kommunen löper med fast ränta och i kommunens bo-
stadsbolag löper den med både fast och rörlig ränta. Ge-
nomsnittlig räntebindningstid är 3,2 år för kommunens 
upplåning och 2,58 år för kommunkoncernen. Den ge-
nomsnittliga låneräntan är 0,86 procent för kommunen 
och 0,52 procent för kommunkoncernen.
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Finanseringsrisk
Av låneskulden på balansdagen förfaller 7 procent inom 
ett år för kommunkoncernen och 0 procent för kommu-
nen. På balansdagen uppgick tillgängliga likvida medel 
och tillgängliga outnyttjade kreditfaciliteter för kom-
munkoncernen till 90,3 (98,2) mnkr.

Juridiska tvister 
Kommunen har två pågående rättsliga tvister. Den ena 
tvisten avser sakförhållanden kring avtal om markexplo-
atering och den andra tvisten avser giltigheten av option 
om förvärv av fjärrvärmeanläggning.
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Händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemin
Pandemin har även under 2021 inneburit påfrestningar 
inom kommunens verksamhet. I takt med att vaccinering 
av befolkningen genomfördes minskade antalet sjuka och 
döda. Under hösten upphörde de sista av restriktionerna 
för förhindrande av smittspridning. Återhämtningen i 
världsekonomin och den svenska ekonomin påbörjades 
dock redan under våren och resulterade i en kraftig ök-
ning i bruttonationalprodukten (BNP) och en nedgång 
i arbetslösheten. Staten har fortsatt att stödja offentlig 
sektor och näringslivet under 2021. Kommunen har fått 
ersättning i form av generella statsbidrag 5,0 mnkr, ersätt-
ningar för viss del av sjuklönekostnader 2,9 mnkr samt 
ersättningar för kostnader inom äldreomsorg och hälso- 
och sjukvård för att förhindra smittspridning 2,4 mnkr. 
I slutet av året orsakade en virusmutation en ny omfattan-
de smittvåg, vilket medfört hög sjuk- och karantänsfrån-
varo även in på 2022.

Planering för nya skollokaler
I november fattades beslut om historiskt stora investe-
ringar i form av renovering av skollokaler för grundsko-
lan, nybyggnation av centralkök och idrottshall samt re-
novering av ishall. Totalt uppgår investeringarna till 278,3 
mnkr.

Omdaning av Rådhustorget
I juni stod det omdanade Rådhustorget färdigt att ta 
emot sommarens rekordstora mängd besökare. 

Nya bostäder
Det nya trygghetsboendet på Kalkhagsvägen och radhus-
lägenheter på Södra Drottningmarken, som byggts av 
Vadstena Fastighets AB stod klara under 2021 och samt-
liga 58 lägenheter är uthyrda. Totalt i kommunen är det 
drygt 80 bostäder som färdigställts under 2021 och under 
hösten släpptes de sista tomterna i nybyggnadsområdet 
Södra Drottningsmarken till tomtkön. Under året har 
detaljplanen i Tycklingeområdet vunnit laga kraft, vilket 
kommer möjliggöra 300-450 bostäder i olika upplåtelse-
former.

Bredband – öppet nät
Kommunens bredbandsutbyggnad har fortsatt och dess-
utom är nu fibernätet öppet för fler tjänsteleverantörer 
än tidigare. Vökbys kunder erbjuds nu ett brett utbud av 
olika tjänster från ett flertal leverantörer via Utsikts tjäns-
teportal.

Näringslivsranking
Vadstena klättrade 24 platser till plats 63 i Svenskt nä-
ringslivs rankning av det lokala företagsklimatet 2021. 
Vadstena är en av de tio kommuner som klättrat allra 
mest de senaste fem åren.

Skolranking
I Lärarförbundets årliga skolranking ligger Vadstena kvar 
i toppen och rankades som landets näst bästa skolkom-
mun. 

Korttidsboendet Stenborgen
I augusti öppnade korttidsboendet Stenborgen i renove-
rade lokaler i Borghamn. Boendet är ett korttidsboende 
och fritidshem för barn och unga inom LSS.
                 
Samarbete med andra kommuner
Kommunen har under året utvecklat befintliga samarbe-
ten och inlett nya. Både inom kommunkoncernen och 
med andra kommuner. Inom koncernen har samarbete 
skett inom kommunikations- och informationsområdet. 
Samarbetet med Motala kommun inom risk- och säker-
hetsarbete har utökats under 2021. Under våren genom-
fördes ett samgående med Mjölby kommuns IT-funktion 
och sedan den 1 juni har kommunerna en gemensam 
växel. Ytterligare samarbete kommer att ske med Mjölby 
kommun, då beslut fattats om ett gemensamt lönekontor 
från våren 2022.
Det samarbete som inleddes under 2020 med en avsikts-
förklaring som tecknades med Mjölby kommun och 
Mjölby Svartådalens Energi AB om samhällsviktig infra-
struktur har fortsatt. Avsiktsförklaringen har under 2021 
konkretiserats avseende möjligheterna kring ett framtida 
fjärrvärmesamarbete. Arbetet med att utreda hur Vättern 
skulle kunna försörja Mjölby med dricksvatten har påbör-
jats.

VA-strategi
Arbetet med en ny vatten- och avloppstrategi har påbör-
jats. Den är en del i framtida strategisk samhällsplanering 
och kommer bland annat att ligga till grund för den kom-
mande översiktsplanen.
I strategin ingår även en utredning om möjlig kommunal 
vatten- och avloppsledning till Nässja. 

Firande av demokratin 100 år
I augusti anordnade kommunen ett demokratiseminari-
um där Sveriges riksdags talman och kultur- och demokra-
timinister deltog. Seminariet var en del av 500-årsjubileet 
av att Gustav Vasa valdes till riksföreståndare i Vadstena. 
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Vadstena kommuns styrmodell

Nedan visas kommunens styrmodell med roller och ansvarsfördelning.

Statlig styrning & grunduppdrag

VISION

Strategisk 
styrning

Kommun-
fullmäktige

Verksamhetsplan
Planera - genomföra  - följa upp - förbättra

Verksamhetsplan
Planera - genomföra  - följa upp - förbättra

Nämndplan
Planera - genomföra  - följa upp - förbättra

Affärsplan
Planera - genomföra  - följa upp - förbättra

Budget	&	strategisk	plan
inkl		ägardirektiv

Analysera  -  prioritera - följa upp

Långsiktiga	
gemensamma 
förutsättningar

Värdegrund Styrprinciper Politiskt	program

Taktisk 
styrning

Nämnd/
bolagsstyrelse

Operativ
styrning

Förvaltnings-
chef/VD

Vadstenas kommuns styrmodell är uppbyggd utifrån 
styrningsfilosofin tillitsbaserad styrning och ledning och 
tillämpades för första gången under 2019. Modellen är 
tänkt att kontinuerligt utvecklas och förbättras.

Styrdokument
Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för styrdoku-
ment (KS/2018:276). I riktlinjerna finns definitioner för 
de olika styrdokumenten och vem som beslutar.

Tabellen nedan visar vilka olika styrdokument som finns 
och var de beslutas.

Bolagsstyrning
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över de kommuna-
la bolagen och den utövas genom bolagsordning, ägar- 
direktiv och ägardialoger. För att effektivisera ledning 
och styrning omstrukturerades koncernsstrukturen den 
31 december 2019 och de kommunala bolagen samlades 
under Vadstena Stadshus AB. Bolagets uppgift är att sty-
ra och leda de kommunala bolagen. Styrelsen utgörs av 
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommundirektö-
ren är VD.

Internkontroll
Kommunstyrelsen har även uppsiktplikt över internkon-
trollen. Den bedrivs av nämnderna utifrån ny riktlinje 
som antogs under 2020. Nämnderna rapporterar intern-
kontrollplaner och uppföljning av dem till kommunsty-
relsen. Uppsiktsplikten över nämndernas tilldelade anslag 
sker genom ekonomiska uppföljningar tre gånger per år. 
Visar nämndens månatliga prognoser på ett underskott 
ska en handlingsplan för att nå budgeterad anslagsram 
presenteras för kommunstyrelsen.

Rikt-
linje

Kommun-
fullmäktige

Kommun-
styrelsen

Handlings- 
plan

Strategi

Nämnd

Verksamhet

Policy Rutin

6 6

6

6

6

6
6
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Strategiskt målarbete 2021

Vadstena kommun arbetar utifrån tillitsbaserad styrning 
och ledning. Detta innebär bland annat ett minskat fokus 
på detaljerade ettåriga politiska mål till förmån för ett mer 
långsiktigt och strategiskt inriktat styrning. Den styrande 
politiska majoriteten formulerade därför efter valet 2018 
tre strategiska inriktningsmål som ska gälla för mandat-
perioden – växande Vadstena, attraktiva Vadstena samt 
hållbara Vadstena.
Alla nämnder har därefter, utifrån sina olika ansvarsom-
råden, utarbetat mål för sina respektive verksamheter som 
ska bidra till att långsiktigt uppnå de strategiska målen. 
Detsamma gäller de kommunala bolagen, vilket redovisas 
senare i rapporten (sid 85).

Till detta tillkommer de styrprinciper som ska genomsyra 
all kommunal verksamhet. Detta är kommunfullmäk-
tiges sätt att värdestyra, det vill säga att inrikta och styra 
organisationskulturen inom Vadstena kommun utifrån 
fem fastslagna styrprinciper – kvalitet, effektivitet, tillit, 
rättssäkerhet samt transparens – och med ett tydligt fo-
kus på nytta för medborgarna. Styrprinciperna och deras 
nyttofokus tydliggörs i konceptet ”Handen på hjärtat”:

Attraktiva, växande och hållbara Vadstena
De kommunala verksamheterna arbetar på olika sätt för 
att bidra till att uppnå de av kommunfullmäktige fastslag-
na strategiska målen. Nedan följer därför tre tabeller som 
visar bredden av den verksamhet som pågår, vars gemen-

samma nämnare är att bidra till att uppnå de gemensam-
ma strävansmålen om ett attraktivt, växande och hållbart 
Vadstena.

Att växa handlar dels om numerär, det vill säga att kom-
munen behöver och vill få fler invånare, och dels om att 
fysiskt expandera genom om- och nybyggnation av bostä-
der och verksamhetslokaler. Men växande handlar också 
om personlig mognad och utveckling genom hela livet – 
att få möjlighet att växa som människa oavsett om du är 
ett förskolebarn, brukare på ett äldreboende eller anställd 
i kommunen. 

Under 2021 ökade kommunens invånarantal med 105 
personer jämfört med året innan. Vadstenas befolknings-
mängd är relativt stabil över tid med en befolkningstillväxt 
på 0,4% under de senaste tio åren. In- och utflyttning sker 
i ungefär lika stor utsträckning, vilket gör att numerären 
tar ut varandra. Istället är det låga födelsetal i kombina-
tion med att ett relativt stort antal äldre avlidit som ofta 
är förklaringen till befolkningsförändringar mellan åren. 
Med en hög andel äldre i befolkningen sammanfaller vissa 
år ett högre antal avlidna med ett lägre antal födda. Detta 
kallas för ett negativt födelseöverskott. För Vadstenas del 
hade kommunen för 2021 ett negativit födelseöverskott 
på -43 personer. 

Strävansmålet om ”växande” innebär dock inte enbart 
siffror, utan även såväl kroppslig som mental utveckling. 
Vadstena kommun har här lyckats kombinera höga ambi-
tioner för barns lärande med höga skolresultat. 2021 upp-
märksammades detta även nationellt då Vadstena, för an-
dra året i rad, blev den näst högst rankade skolkommunen 
i Sverige (plats 2 av 290 i den nationella jämförelsen), och 
dessutom, återigen, Östergötlands bästa skolkommun. 
Detta bidrar till att göra Vadstena till en attraktiv plats att 
leva och verka på!

Vadstena betraktas också som en attraktiv destination för 
både inhemska och internationella besökare. Turismen 
är mycket viktig för Vadstena, inte minst för besöksnä-
ringen, handlare och lokala näringsidkare. Under 2021 
uteblev till stor del de internationella turisterna på grund 
av rådande pandemi. Men istället hittade, återigen, re-
kordmånga inhemska turister till Vadstena, vilket – mitt i 
all pandemisk tragik som präglat 2021 – är väldigt roligt! 
Det är därför viktigt för Vadstena kommun att fortsätta 
arbetet med att såväl öka som tydliggöra sin attraktivitet, 
både som geografisk plats men också som organisation 
och arbetsgivare. 
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Ansvarig nämndMål 2021 Kommentar

Skapa	boendeformer	utifrån	
individens	behov

Vadstena kommun har god 
planberedskap	för	attraktiva	
boenden	i	olika	upplåtelse-
former

Vadstena	kommun	attraherar	
nya	byggherrar	att	etablera	sig	
i Vadstena kommun

Vadstena kommun ska utveck-
las	med	en	långsiktigt	hållbar	
ekonomi,	för	att	klara	komman-
de	investeringsbehov

Vadstenas förskolor och grund-
skolor	håller	hög	kvalitet	och	
är	i	topp	jämfört	med	andra	
kommuner i landet

Socialnämnden

Samhällsbyggnads-
nämnden

Samhällsbyggnads-
nämnden

Kommunstyrelsen

Kultur-	och	
utbildningsnämnden

Växande Vadstena
Måluppfyllelse

Alla	individer	ska	ha	möjlighet	till	
ett	boende	som	passar	deras	behov	
och	livssituation.

För	att	växa	i	antal	invånare	vill	och	
behöver	Vadstena	kommun	vara	en	
plats	för	alla	människor	och	kunna	
erbjuda	olika	bostadsformer	både	i	
storlek	och	upplåtelseform.

Att	ha	olika	byggherrar	som	bygger	
i	Vadstena	är	ett	sätt	att	öka	
mångfalden	av	boendealternativ	
och	upplåtelseformer,	både	sett	
till	utformning	och	storlek.	På	så	
sätt	kan	fler	hitta	sitt	drömboende	
i	Vadstena	kommun	och	bidra	till	
målet	om	att	växa.

För	att	klara	välfärdsuppdraget	
krävs	kontinuerliga	investeringar	–	
både	i	form	av	underhåll	och	som	
nyinvesteringar.	För	att	klara	detta	
krävs	både	en	stabil	–	och	helst	
växande	–	skattebas	och	ständiga	
verksamhetseffektiviseringar	och	
prioriteringar	av	investeringsmedel.

En	god	utbildning	och	en	trygg	
uppväxt	ger	goda	förutsättningar	
för	individuell	utveckling.	En	för-	
och	grundskola	i	toppklass	är	också	
en	mycket	viktig	faktor	för	att	locka	
nyinflyttande	barnfamiljer	–	och	för	
att	få	redan	etablerade	att	stanna.

4

4

4

4

4

Att vara en attraktiv arbetsgivare är ett dubbelsidigt 
uppdrag. Dels handlar det om att Vadstena kommun 
som organisation behöver erbjuda en sund och modern 
arbetsmiljö med goda interna utvecklings- och karriär-
möjligheter, så att befintlig personal väljer att stanna kvar 
inom organisationen. Men det handlar också om att i en 
tilltagande konkurrens lyckas attrahera nya medarbetare 
inom hela det kommunala uppdraget. 

För att lyckas med detta krävs att Vadstena kommun ar-
betar för att följa med sin tid samt att arbetsmiljön och 
kulturen inom organisationen upplevs som god. Digitali-
sering av kommunala verksamheter är ett led i att moder-
nisera och effektivisera flera delar av välfärdsuppdraget. 

Hela det kommunala uppdraget – vård, skola, omsorg 
och myndighetsutövning – ryms inom Agenda 2030, 
FN:s globala målsättning för en hållbar värld. Social-
nämnden och kultur- och utbildningsnämnden arbetar 
varje dag för ett jämlikt, jämställt och socialt hållbart sam-

hälle. Samhällsbyggnadsnämnden arbetar med att skapa 
hållbara och trygga bebyggelsemiljöer, hållbar infrastruk-
tur och med tillsyn som säkrar livsmedelsproduktion och 
rent vatten. Kommunstyrelsen har ett övergripande an-
svar för den ekonomiska hållbarheten och för att styra de 
kommunala verksamheterna som helhet mot ett hållbart 
samhälle.

Vadstena kommun har under 2021 fortsatt att bygga upp 
ett systematiskt hållbarhetsarbete. Ett viktigt led i detta är 
att samverka, såväl inom kommunkoncernen som med 
externa aktörer. Genom samverkan blir Vadstena kom-
mun mer effektiv, uppnår högre kvalitet och skapar förut-
sättningar för fler och bättre kommunala tjänster till alla 
dem som kommunen finns till för – Vadstenas invånare, 
näringsidkare, föreningar och besökare.
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Ansvarig nämndMål 2021 Kommentar

Bidra	till	god	personal-
försörjning

Vadstena	kommun	har	trygga	
och	attraktiva	offentliga	miljöer	
som	bidrar	till	ökad	tillgäng-
lighet	för	medborgare	och	
besökare

Vadstena kommun ska vara 
en	attraktiv	arbetsgivare	där	
människor	trivs	och	utvecklas

Vadstena	kommun	ska	styras,	
ledas	och	organiseras	på	ett	
resurseffektivt	sätt

Alla förskolor och grundskolor 
erbjuder	goda	miljöer	och	lik-
värdiga	möjligheter	för	maximal	
utveckling	och	livslångt	lärande

Bidra	till	ett	varierat	och	till-
gängligt	fritids-	och	friluftsliv

Bidra	till	ett	varierat,	rikt	och	
inkluderande kulturliv

Socialnämnden

Samhällsbyggnads-
nämnden

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kultur-	och	
utbildningsnämnden

Kultur-	och	
utbildningsnämnden

Kultur-	och	
utbildningsnämnden

Attraktiva Vadstena
Måluppfyllelse

Att	upplevas	som	en	attraktiv	 
arbetsgivare	där	varje	individ	får	
möjlighet	att	växa	och	utvecklas	
är	redan	viktigt,	men	kommer	att	
bli	helt	avgörande	framöver.	Social	
hållbarhet	i	arbetslivet	är	därför	en	
mycket	viktig	attraktivitetsfaktor.

Under	2021	har	socialnämndens	
arbete	med	dessa	frågor	fått	ge	
vika	för	prioriterat	pandemirelate-
rat	arbete.

En	trygg,	säker	och	attraktiv	
offentlig	miljö	bidrar	till	upplevelsen	
av	Vadstena	som	en	attraktiv	och	
tillgänglig	plats.

Personalen	är	den	enskilt	viktigaste	
faktorn i all kommunal verksamhet. 
Att	värna	om	befintlig	personal	och	
stimulera	till	både	verksamhets-	
och	individuell	utveckling	är	därför	
minst	lika	viktigt	som	att	kunna	
attrahera	ny	kompetens.

Omsorg	om	skattemedel	och	fokus	
på	nytta	och	effekt	för	medborg-
arna	för	varje	krona	är	avgörande	
för	att	skapa	tillit	och	attraktivitet	
för	Vadstena	kommun	–	både	som	
plats	och	som	organisation.

Stimulerande	fysiska	miljöer	och	
närvarande,	kvalificerad	personal	
som	utmanar	varje	individ	utifrån	
sina	förutsättningar	har	visat	sig	
vara	ett	framgångsrikt	koncept	
för	Vadstenas	attraktiva	för-	och	
grundskolor.

Möjligheter	till	ett	varierat	och	
rikt	fritids-	och	friluftsliv	lockar	
varje	år	många	invånare	att	delta	i	
aktiviteter	och	att	njuta	av	kommu-
nens	vackra	miljöer,	samtidigt	som	
platsens	attraktivitet	för	besökare	
bara	ökar	för	varje	år.	

En	mångfald	av	kulturella	uttryck	
och	kulturella	aktörer	bidrar	starkt	
till	Vadstena	kommuns	attraktivitet.

6

4

4

4

4

4

4
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Ansvarig nämndMål 2021 Kommentar

Bidra	till	engagerat	och	hållbart	
miljöarbete

Bidra	till	god	folkhälsa

Bidra	till	god	kvalitet	
och	effektivitet

Samhällsbyggnadsnämndens	
verksamhet	bidrar	till	en	lång-
siktigt	hållbar	miljö

Myndighetsutövningen	präglas	
av	korrekt,	rättsäker	och	
effektiv	handläggning

Vadstenas	kommuns	hållbar-
hetsarbete	ska	anpassas	till	
FN:s	globala	hållbarhetsmål	
samt	de	nationella	miljömålen

Vadstena kommun ska söka 
samverkan	där	så	är	möjligt

Medarbetare,	barn	och	elever	
i	Vadstena	blir	medvetna	om	
och	tar	en	aktiv	roll	för	en	
hållbar	samhällsutveckling

Förvaltningens	arbete	genom-
syras	av	ekonomisk,	social	och	
ekologisk	hållbarhet

Socialnämnden

Socialnämnden

Socialnämnden

Samhällsbyggnads-
nämnden

Samhällsbyggnads-
nämnden

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kultur-	och	
utbildningsnämnden

Kultur-	och	
utbildningsnämnden

Hållbara Vadstena
Måluppfyllelse

Alla kommunala verksamheter 
ansvarar	för	att	bidra	till	ekologisk	
hållbarhet	utifrån	sina	förutsätt-
ningar.

God	folkhälsa	oavsett	ålder	eller	
eventuell	funktionsvariation	är	
viktigt	både	för	individen	och	för	
samhället.

Hög	kvalitet,	god	service	och	effek-
tivitet	i	kommunala	tjänster	bidrar	
till	ekonomisk	hållbarhet	och	till	ett	
mer	jämställt	och	jämlikt	samhälle.

Dagvattenbrunnar,	avloppslösning-
ar	och	livsmedelsinspektioner	är	tre	
exempel	på	kommunala	ansvars- 
områden	som	direkt	och	indirekt	
bidrar	till	både	ekologisk	och	eko-
nomisk	hållbarhet.

Att	som	myndighet	agera	på	ett	
rättssäkert	och	korrekt	sätt	i	alla	
bedömningar	är	avgörande	för	att	
såväl	skapa	som	bibehålla	tillit	till	
kommunen	som	myndighet,	vilket	i	
sin	tur	bidrar	till	ett	socialt	hållbart	
och	robust	samhälle.

Agenda	2030	är	en	global	ange-
lägenhet	som	Vadstena	kommun	
aktivt	ska	bidra	till	i	alla	sina	verk-
samheter.

Samverkan	mellan	samhälleliga	
aktörer	stärker	inte	bara	den	
enskilda	kommunen,	utan	hela	
samhället	då	tjänster	till	medborg-
are	kan	kvalitets-	och	effektivitets-
säkras	på	ett	långsiktigt	hållbart	
sätt.

Kunskapsspridning	och	inspiration	
till	att	som	individ	bidra	till	håll-
barhetsutvecklingen	är	avgörande	
för	att	lyckas	med	Agenda	2030:s	
målsättningar.

För	att	lyckas	med	hållbarhetsam-
bitionerna,	i	Vadstena	såväl	som	
nationellt	och	globalt,	behöver	
hållbarhetsperspektiven	integreras	i	
all verksamhet. 

6
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

RESULTAT

RISK

KAPACITET

KONTROLL

Vilken	balans	har	kommunen	haft	
över	sina	intäkter	och	kostnader	
under	året	och	över	tiden?

Föreligger	några	risker	som	
kan	påverka	kommunens	
resultat	och	kapacitet?

Vilken	kapacitet	har	
kommunen	att	möta	finansiella	
svårigheter	på	lång	sikt?

Vilken kontroll har 
kommunen över den 

finansiella	utvecklingen?

Den modell som Vadstena kommun har valt för den fi-
nansiella analysen kallas RK-modellen. Denna modell 
syftar till att analysera fyra viktiga perspektiv som ska leda 
till en finansiell bedömning av kommunen och därmed 
bedöma huruvida kommunen har en god ekonomisk 
hushållning eller inte. 
Var och en av de fyra delarna analyseras med hjälp av ett 
antal finansiella nyckeltal som ska belysa ställningen och 
utvecklingen, i de flesta fall under den senaste treårspe-
rioden. Modellen bygger på de fyra områdena: resultat, 
kapacitet, risk och kontroll.

Resultat
Resultatet kartläggs och utreds. Utvecklingen av olika 
intäkter och kostnader bedöms. Investeringarna belyses 
även under detta avsnitt. 

Kapacitet
Kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap handlar 
om att redovisa vilken finansiell motståndskraft kommu-
nen har på lång sikt. Ju svagare kapacitet, desto mindre 
förmåga har kommunen att klara framtida finansiella 
problem. 

Risk
Området beskriver hur kommunen är exponerad finansi-
ellt. Här analyseras borgensåtagande och pensionsskuld. 
En god ekonomisk hushållning visar även kommunens 
förmåga att på kort och lång sikt möta finansiella pro-
blem.

Kontroll
En god följsamhet mot budget är ett uttryck för god eko-
nomisk hushållning. I detta perspektiv analyseras hur 
ekonomiska planer följs. 
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Finansiell analys av koncernen

Bolag
I kommunkoncernens redovisning ingår förutom nämn-
dernas verksamheter även de, indirekt eller direkt, helägda 
bolagen Vadstena Stadshus AB, Vadstena Turism & Nä-
ringsliv AB samt Vadstena Fastighets AB, med dess dot-
terbolag Vadstena Förvaltnings AB. Vadstena Kommun-
fastigheter AB såldes i december 2021 för likvidation.

Resultat & kapacitet
Förändring av kostnader och intäkter
Verksamhetens intäkter (exklusive skatteintäkter, generel-
la statsbidrag och utjämning) i kommunkoncernen 2021 
minskade med 6,3 mnkr (2,9 procent) jämfört med 2020 
och verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar öka-
de med 10,1 mnkr (1,5 procent). Det medförde att netto-
kostnaderna ökade med totalt 16,4 mnkr (3,7 procent). 

Investeringsvolym 
Kommunkoncernens totala bruttoinvesteringar upp-
går till 103,2 mnkr, varav 48,0 mnkr avser kommunens 
investeringar inklusive VA-investeringar, 53,7 mnkr av-
ser Vadstena Fastighetsbolag AB. Investeringstakten för 
kommunkoncernen kommer öka kommande år. 

Finansnetto
Finansnettot har förbättrats jämfört med 2020. Från –3,5 
mnkr 2020 till -2,7 mnkr 2021. Finansiella intäkter har 
ökat med 1,3 mnkr och finansiella kostnader har ökat 
med 0,6 mnkr.

Resultat 
Vadstenas sammanställda redovisning visar ett positivt re-
sultat före skatt på 21,4 mnkr, vilket är lägre än 2020 då 
resultatet var 22,1 mnkr. 
Kommunens resultat var 12,3 mnkr, vilket är högre än 
budgeterat men lägre förra årets resultat på 20,2 mnkr. 
Vadstena Fastighetsbolag AB, med dess dotterbolag visar 
ett resultat före skatt på 9,3 mnkr (3,7 mnkr före skatt 
2020) vilket är högre än budgeterat resultat på 4,1 mnkr, 
beroende på realisationsvinst vid försäljning av fastighet. 
Skatten år 2021 uppgår till 0,4 mnkr. Efter skatt blir då 
årets resultat 8,9 mnkr.
Vadstena Turism och Näringsliv AB visar ett positivt re-
sultat på 136 tkr före skatt, vilket är lägre än 2020. Skatten 
uppgår till 29 tkr, vilket ger ett resultat efter skatt på 107 
tkr. 
 

Soliditet 
Soliditet som är ett mått på kommunkoncernens lång-
fristiga finansiella förmåga och mäter andelen eget kapital 
i förhållande till de totala tillgångarna, har ökat från 28,8 
procent till 29,2 procent. 

Långfristiga skulder och låneskuld 
Den långfristiga skulden, som består av långfristiga lån 
samt förutbetalda investeringsbidrag, har under året ökat 
med 21,7 mnkr och uppgår på balansdagen till 541,8 
mnkr. Ökningen mellan åren 2020 och 2021 beror till 
största delen på upptagna lån i Vadstena Fastighets AB för 
nyproduktion av bostäder , totalt 58 lägenheter. 

Årets resultat före skatt (mnkr) 2017-2021
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Risk och kontroll 
En god ekonomisk hushållning innebär att koncernen på 
kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta några 
drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Kon-
cernen bör ha en sådan likviditet eller kortfristig betal-
ningsberedskap att man kan betala sina löpande utgifter 
utan besvär. Koncernens kassalikviditet är 97 procent, 
vilket är lägre än 2020 då den var 100 procent. Finansiella 
nettotillgångar uttrycker betalningsberedskapen på med-
ellång sikt. De finansiella nettotillgångarna består av om-
sättningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar 
minus lång- och kortfristiga skulder. I koncernen är de 
finansiella nettotillgångarna negativa. Det betyder att det 
finns en nettoskuld som 2021 uppgick till 536,4 mnkr. 
Det är en ökning med 27,7 mnkr av nettoskulden sedan 
2020 och en följd av lånefinansierade investeringar.

I koncernen ingående enheterna Ägd andel 
%

Årets resultat Tillgångar Skulder &
avsättning

Eget kapital Soliditet
%

				Vadstena	Turism	&	Näringsliv	AB 100 107 7.206 1.467 5.739 80

				Vadstena	Fastighets	AB 100 8.854 447.632 402.964 44.668 10

Elimineringsposter - 35 -453	085 -9.864 -443.221 -

Totalt för koncernen 21.388 1.050.127 743.954      306.173 29

Vadstena kommun - 5812.310 817.352 339.320 478.032

         Vadstena Förvaltnings AB 100 82 9.989 9.354 635 6

Vadstena stadshus AB 100 0 221.033 713 220.320 100

Sammanställd	redovisning	Vadstena	kommun	2021-12-31,	tkr
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Finansiell analys av kommunen

Resultat & kapacitet 

Förändring av kostnader och intäkter

För att ha en god kontroll över kommunens ekonomi är 
det viktigt att följa nettokostnadernas utveckling i för-
hållande till skatteintäkter och bidrag. Nettokostnader-
na har ökat med 5,2 procent jämfört med 2020 medan 
skatteintäkter och utjämning har ökat med 3,1 procent. 
Ökningen i nettokostnaderna hänför sig till största delen 
till minskade verksamhetsintäkter.

Kostnader inklusive avskrivningar för verksamheten har 
ökat med 8,9 mnkr, 1,4 procent medan intäkter har mins-
kat med 14,7 mnkr, 9,2 procent. I dessa intäkter ingår inte 
skatter, generella statsbidrag, utjämning och finansiella 
intäkter. Minskningen av intäkterna från 2020 beror på 
skillnad i realisationsvinster och försäljningsintäkter från 
exploateringsmark. Realisationsvinsterna uppgick för 
2021 till 0,3 mkr och för 2020 var motsvarande belopp 
3,7 mkr. Försäljning av exploateringsmark uppgick 3,4 
mkr för 2021 medan den för 2020 uppgick till 7,3 mkr. 
Minskningen i intäkter exklusive dessa poster uppgår till 
5,0 % och avser främst statsbidragsintäkter. Vid jämfö-
relse av verksamhetens kostnader mellan åren 2020 och 
2021 påverkar ett antal engångskostnader. 2020 skedde 
nedskrivningar av anläggningstillgångar med 6,8 mnkr, 
medan motsvarande för 2021 uppgår till 0,3 mnkr samt 
att utrangeringar under 2021 uppgår till 1,5 mnkr. Under 
2021 har engångsinlösen av pensionsförpliktelser skett 
med 3,8 mnkr inklusive löneskatt. Vidare har reservering 
för evakueringskostnader i samband med skolprojektet 
skett med 6,0 mnkr samt att 1,2 mnkr avseende detaljpla-
nearbeten kostnadsförts i enlighet med redovisningsre-
kommendationer.

Förändring	i	% 2020

-0,5

-0,5

Verksamhetens	nettokostnader

Verksamhetens	netto-
kostnader exklusive 
jämförelsestörande	poster

3,7

3,7

2019

5,2

5,2

2021

2,2Skatteintäkter,	generella	 
statsbidrag	och	utjämning

3,73,1

Procent 2019

92,7

0,0

5,7

98,4

Verksamhetens andel

Finansnettots	andel

Avskrivningarnas andel

Nettokostnadsandel	inklusive	
finansnetto

88,7

0,0

7,1

95,8

2020

92,2

0,0

5,5

97,7

2021

Olika kostnaders andel av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning

Nyckeltalen i tabellen ovan talar om hur stor andel som 
den löpande verksamheten tar i anspråk av skatter, gene-
rella statsbidrag och utjämning. Det utrymme som där-
efter blir kvar kan till exempel användas till amortering 
av låneskuld, finansiera investeringar samt sparande. 
Verksamheten exklusive avskrivningar tog i anspråk 92,2 
procent av skatter, statsbidrag och utjämning under 2021 
vilket är högre än 2020. 

Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto ligger högre 
än tidigare år. Avskrivningarnas andel är lägre än 2020. 
För år 2020 ingår engångseffekter av nedskrivningar av 
anläggningstilllgångar med 6,8 mnkr.  Andelen exklusive 
engångseffekter för 2020 uppgår till 5,6 procent, ger att 
nivån är ungefär lika de senaste tre åren.

2021

48,0

179

Investeringsvolym,	netto,	mnkr

Nettoinvesteringar/
avskrivningar,	procent

192,8

779

2019

43,1

128

2020

Investeringsnivån ökade något år 2021 jämfört med år 
2020. I likhet med år 2020 blev nettoutfallet lägre än bud-
geterat. Investeringsbudgeten uppgick till 289,3 mnkr 
och nettoutfallet blev 48,0 mnkr. 2019 var investerings-
volymen mycket hög. 136,7 mnkr investerades då i över-
tagande av VA-anläggningar som anskaffats under åren 
2007-2018 i den gemensamma VA-nämnden av Motala 
kommun.

De större investeringsprojekten år 2021 är omdaning 
av Rådhustorget, utbyggnad av bredbandsnätet, VA- 
investeringar samt projektet Kronoängen som avser både 
markköp och påbörjande av infart.
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Lokalprojekt för grundskola med centralkök och sport-
hall omfattar en stor del av 2021 års investeringsbudget.  
År 2021 har detta projekt påbörjats med utredningar och 
förarbeten, vilket gör att huvuddelen av anslaget förs över 
till kommande år. Samma sak gäller för flera andra pro-
jekt, exempelvis gång- och cykelväg till Motala, diverse 
fastighetsåtgärder samt olika exploateringsprojekt. 
Om nettoinvesteringar genom avskrivningar är under 100 
innebär det att kommunen inte reinvesterar sina materi-
ella anläggningstillgångar i samma takt som de skrivs av. 

Finansiering av investeringar

2021

39,1

82

Kvar	av	skatteintäkter	efter	
drift,	mnkr

Självfinansieringsgrad	i	procent

33,9

18

2019

53,7

125

2020

Ett viktigt nyckeltal när det gäller investeringar är självfi-
nansieringsgraden. Den mäter hur stor andel av investe-
ringarna som kan finansieras med de skatteintäkter som 
återstår när den löpande driften är finansierad. Mer än 
100 procent innebär att kommunen kan skattefinansiera 
samtliga investeringar som är genomförda under året, vil-
ket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till 
investeringar och att kommunens långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme stärkts. 

Den låga självfinansieringsgraden 2019 beror på överta-
gande av VA-anläggningar. År 2020 är självfinansierings-
graden hög till följd av högt resultat i kombination med 
fördröjda investeringar. 

Finansnetto

2021

3.903

832

3.071

Finansiella	intäkter

Finansnetto

Finansiella kostnader

2.670

8

2.662

2019

2.575

4

2.571

2020

Finansnettot, det vill säga kommunens finansiella intäk-
ter minus finansiella kostnader har de senaste åren varit 
nära noll. De finansiella intäkterna 2021 uppgår till 3,9 
mnkr vilket är ökning med 1,3 mnkr jämfört med år 
2020. De finansiella intäkterna består av bland annat er-
sättning från Vadstena Fastighetsbolag AB för att de lånar 
med kommunal borgen, utdelningar på aktier och ande-
lar samt realisationsvinst vid försäljning av aktier.

Vidare erhålls ränteintäkter från VA-anläggningarna som 
sköts av Motala kommun. Förändringen från  föregående 
år avser realisationsvinst på aktier med 1,5 mkr och lägre 
utdelningar. De finansiella kostnaderna 2021 uppgår till 
3,1 mnkr jämfört med 2,6 mnkr år 2020. Förändringen 
mellan åren består i nedskrivning av aktier med 0,8 mkr 
och lägre ränta på pensionsskulden.

Årets resultat

Årets	resultat,	tkr

Årets resultat exkl. 
jämförelsestörande	poster,	tkr

214.859

7.459

2019

20.166

20.166

20202021

12.310

11.974

Årets	resultat/skatter	och	
bidrag,	procent 46,44,32,5

2,5

Årets resultat exkl. 
jämförelsestörande	poster/	
skatter	och	bidrag,	procent 1,64,3

Årets resultat uppgår till 12,3 mnkr. Det är 12,3 mnkr 
bättre än budgeterat resultat som var 0 mnkr. Det är 
bättre resultat än vad prognoserna visade under året. To-
talt uppgick nämndernas överskott jämfört med budget 
till 5,2 mnkr där kultur- och utbildningsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden stod för huvuddelen med 
ett överskott på 2,2 mnkr respektive 1,5 mnkr. Finans-
förvaltningen hade ett överskott på 7,1 mnkr, där högre 
skatteintäkter samt lägre avskrivningar och ränta till följd 
av lägre investeringar än budget är de största orsakerna till 
avvikelsen.

Soliditet

Procent

Soliditet

Tillgångsförändring

Soliditet inkl.
ansvarsförbindelse

59,3

196,1

37,4

2019

58,2

6,4

38,0

20202021

58,5

2,2

39,6

2,6Förändring	eget	kapital 191,24,5

Soliditeten är ett mått på kommunens långfristiga finan-
siella förmåga. Måttet visar hur stor del av kommunens 
tillgångar som finansierats med egna medel. Soliditeten 
uppgår 2021 till 58,5 procent vilket är en ökning med 
0,3 % från 2020. Balansomslutningen har ökat bara nå-
got mer än årets resultat, varvid soliditeten är i stort sett 
oförändrad.
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Sammantaget kan konstateras att kommunen har en stark 
balansräkning vilket också är nödvändigt då kommunens 
skuldsättning kommer öka med planerade investeringar. 

Enligt kommunal redovisningslag ska pensioner intjäna-
de före 1998 inte redovisas i balansräkningen utan fin-
nas som en ansvarsförbindelse. Om ansvarsförbindelsen 
inkluderas är soliditeten ändå positiv vilken framförallt 
beror på att ansvarsförbindelsen sedan några år tillbaka 
minskat kombinerat med goda resultat. Mellan 2020 och 
2021 minskade ansvarsförbindelsen med 7,6 mnkr, varav 
3,8 mnkr avser engångsinlösen.

Skuldsättningsgrad

Procent 2021

41,5

15,1

21,1

5,3

Total	skuldsättningsgrad

-	varav	kortfristig	
skuldsättningsgrad

-	varav	långfristig	
skuldsättningsgrad

-	varav	avsättningar

40,7

14,8

20,1

4,9

2019

41,8

14,3

22,8

4,8

2020

Den del av tillgångarna som inte har finansierats med egna 
medel benämns skuldsättningsgrad. Kommunens totala 
skuldsättningsgrad är något lägre än förra året. Skuldsätt-
ningsgraden har ökat för avsättningar då pensionsskulden 
har ökat och för kortfristiga skulder då upplupna kost-
nader ökat. Den långfristiga skuldsättningsgraden har 
minskat till något till följd av amorteringar och självfinan-
siering av årets investeringar. 

Kommunalskatt

Skattesats 2019

22,80

20,70

21,20

Kommunal	skattesats,	Vadstena

Kommunal	skattesats,	riket

Kommunal	skattesats,	länet

22,80

20,72

21,23

2020

22,80

20,71

21,23

2021

En viktig del av bedömningen av kommunens finansiella 
kapacitet är vilken möjlighet kommunen har att påverka 
sina inkomstkällor. En hög kommunalskatt ger till exem-
pel ett mer begränsat handlingsutrymme att generera en 
intäktsökning denna väg.

Den totala kommunalskatten inklusive regionen men 
exklusive begravning- och kyrkoavgift uppgick 2021 till 
34,35 för Vadstena kommun, vilket är oförändrat från 
2020. År 2019 skedde en höjning av regionskatten med 
85 öre.

I länet var genomsnittlig skatt under 2021 32,78 (ovägt) 
och i riket 32,27. Den totala kommunalskatten i Vadste-
na låg därmed högre jämfört med både länet och riket. 
Den totala kommunalskatten blir sammanlagt 33,50. 
Vadstena har därmed högsta skatten i länet. Möjligheten 
att framåt öka intäkterna via ökad skattesats är därför be-
gränsade.

Risk & kontroll

Likviditet
För att mäta den kortfristiga betalningsberedskapen 
används måttet kassalikviditet. Är måttet 100 procent 
innebär det att de likvida medlen är lika stora som de 
kortfristiga skulderna. Kassalikviditeten uppgår till 101,7 
procent vilket är en minskning jämfört med tidigare år.  
Detta beror på främst att de kortfristiga skulderna är 
högre främst avseende interimsskulder samt att årets in-
vesteringar finansierats med egna medel. Kommunen har 
en checkkredit på 15 mnkr. Läggs hela checkkrediten till 
likvida medel blir kassalikviditeten 113,9 procent. 

Likvida	medel,	tkr

Kassalikviditet,	procent

Tillgängliga	medel,	tkr

22.563

75,4

37.563

2019

66.832

106,2

81.832

2020

Kassalikviditet inkl. 
checkkredit,	procent 88,9119,3

Kassalikviditet exkl. 
semesterlöneskuld,	procent 89,9126,9

2021

57.605

101,7

72.605

113,9

116,9

2.154Rörelsekapital,	tkr -27.4387.162

I de kortfristiga skulderna ingår semesterlöneskulden 
med 17,7 mnkr (18,7 mnkr). Hela skulden kommer inte 
att omsättas under ett år och därför redovisas även kas-
salikviditeten exklusive semesterlöneskulden för att få ett 
mer rättvisande nyckeltal.

Finansiella nettotillgångar

Tkr

Omsättningstillgångar	
+	finansiella	anl.tillgångar

Kort-	och	långfristiga	
skulder

314.762

-269.100

2019

354.568

-295.183

20202021

356.205

-295.677

60.528
Finansiella 
nettotillgångar 45.66259.385
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Finansiella nettotillgångar uttrycker betalningsberedskap 
på medellång sikt. De finansiella nettotillgångarna ökade 
något under 2021.

Räntor och valutor
Ur ett riskperspektiv är det viktigt att redovisa och beskri-
va eventuella ränte- och valutarisker. Med ränterisk avses 
risken för förändringar i räntenivån och med valutarisken 
avses risk för eventuella kursförluster vid utlandslån. Nå-
gon valutarisk föreligger inte för Vadstena då kommunen 
inte har några transaktioner med utlandet. Marknads-
räntorna förväntas stiga men  osäkerhet finns kring tid-
punkten beroende på coronapandemin.  Räntenivåerna 
kommer påverka kommunen i ett längre perspektiv då 
räntebärande skulder kommer öka i samband med stora 
investeringar. 

Borgensåtagande

2019

229.500

228.500

Borgensåtaganden

-	varav	av	kommunen	
helägda	företag

333.500

333.500

2020

363.500

363.500

2021tkr

Stora borgensåtaganden kan betyda en väsentlig finansiell 
risk då kommunen kan komma att infria ett borgens- 
åtagande i form av lösen av lån eller ägartillskott. Vadste-
na kommun har ett borgensåtagande på 363,5 mnkr eller 
45,2 tkr per invånare. Samtliga kommunens borgens- 
åtaganden avser borgen till kommunens helägda bostads-
bolag Vadstena Fastighets AB. Risken för att behöva in-
fria borgensåtagandet för Vadstena Fastighets AB bedöms 
som mycket låg.

Kommuninvest
Vadstena kommun är medlem i Kommuninvest ekono-
misk förening. 31 december 2021 var 294 kommuner och 
regioner medlemmar. Samarbetet kring finansiella tjäns-
ter har varit framgångsrikt då stor del av Sveriges kommu-
ner och landsting samverkar. All upplåning i Kommun-
invest sker med stöd av solidarisk borgen, såsom för egen 
skuld. Denna kombineras med ett avtal borgensmännen 
emellan och innehåller bestämmelser om i vilken ordning 
en borgensman kan fördela eventuella krav från långiva-
ren. Grundtanken i avtalet är att varje borgensman har 
ett slutligt ansvar för ett belopp som motsvarar vad bor-
gensmannen har lånat via Kommuninvest. Risk för bor-
gensinfriande bedöms som mycket låg.

Pensionsåtaganden
Pensionerna är en växande kostnad för kommunerna. 
Kommunens totala pensionsskuld inklusive löneskatt 
uppgår 2021 till 197,2 mnkr, varav den största delen (78 

procent) redovisas inom linjen bland ansvarsförbindelser.  
Ansvarförbindelsen har de senaste åren minskat till följd 
av engångsinlösen och högre utbetalningar än uppräk-
ningsposter, medan avsättningen har ökat.

Pensionsåtganden
inkl	löneskatt,	tkr

Ansvarsförbindelse

Totalt pensionsåtagande

Avsättningar	pensionsskuld

2019

164.613

35.234

199.847

161.669

38.185

199.854

2020

154.051

43.107

197.158

2021

Framtida pensionsutbetalningar utgör en risk när dessa 
på sikt ökar. Enligt prognoser från KPA kommer utbe-
talningarna minska  med 0,7 mnkr, 5,6 procent, mellan 
2021-2026. Pensionskostnaderna är en del av kommu-
nens verksamhetskostnader.

Prognosen för pensionsskulden som redovisas som avsätt-
ning i balansräkningen kommer öka under kommande 
år. Mellan åren 2021-2026 är ökningen 22,0 mnkr, 52,3 
procent. Samtidigt kommer ansvarsförbindelsen fortsätta 
minska under samma period, prognosmässigt 27,6 mnkr.

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
En viktig förutsättning för att uppnå god ekonomisk 
hushållning är att kommunens nämnder klarar av att 
bedriva verksamhet med tilldelat budgetanslag, det vill 
säga att det finns en budgetföljsamhet i kommunen. Om 
budgetföljsamheten är svag finns risk att kommunen inte 
klarar balanskravet. Måttet visar hur ekonomistyrningen i 
kommunen bidrar till att en god ekonomisk hushållning 
upprätthålls. 

Utfall i förhållande till budget

tkr 2021

5.229

12.310

Avvikelser	nämnder

Avvikelse	årets	resultat

-4.363

290

2019

1.534

13.159

2020

Jämfört med budget redovisade kommunen ett överskott 
på 12.310 tkr, då kommunen för 2021 budgeterade ett 
nollresultat. 

Nämndernas samlade budgetavvikelse under 2021 visar 
ett överskott på 5.229 tkr. Ingen nämnd visar negativ  av-
vikelse. Störst positiv avvikelse i kronor visar Kultur- och 
utbildningsnämnden med 2.171 tkr. Samhällsbyggnads-
nämnden har en positiv avvikelse på 1.470 tkr. Övriga 
nämnder och styrelsen har en positiv avvikelse mot bud-
get.
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Finansförvaltningen har ett överskott på 7.081 tkr. Högre 
skatteintäkter, lägre avskrivningar och räntor än budget 
är de största orsakerna till avvikelsen. 

Prognosavvikelser
En god prognossäkerhet innebär att kommunen har lätt-
are att korrigera eventuella svackor i ekonomin på kort 
sikt. Prognoserna under året har präglats av viss ovisshet 
under coronapandemin. Osäkerhet har funnits kring 
skatteintäkterna, samt vilka effekter på verksamheternas 
intäkter och kostnader som pandemin och restriktioner-
na skulle medföra. 

Avslutande kommentarer

Kommunens resultatutveckling under 2020 och 2021 
har genererat överskott över budget. Vadstena har en fort-
satt stark balansräkning och det är en viktig grund  inför 
framtidens utmaningar med demografiska förändringar 
och stora investeringar.

+ •	 Ett	bra	resultat	för	året
•	 Låg	skuldsättning	

•					 Fortsatt	investeringsbehov
•	 Fortsatta	behov	
	 av	effektiviseringar
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God ekonomisk hushållning 

Kommuner har sedan 1992 enligt kommunallagen haft 
krav på sig att verksamheten ska bedrivas enligt god eko-
nomisk hushållning. Under 2000 tillkom även balans-
kravet och under 2013 infördes en möjlighet till resultat- 
utjämningsreserver. Samtliga dessa lagstiftningskrav ska 
årligen följas upp i årsredovisningens förvaltningsberät-
telse.

Inledningsvis i detta avsnitt görs en analys av kommu-
nens mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
som kommunfullmäktige fastställt. I anslutning till detta 
genomförs avslutningsvis en balanskravsutredning och 
redovisning av resultatutjämningsreserven (RUR).

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav som 
återfinns i 11e kapitlet i kommunallagen. Kommunen 
ska upprätta riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
Vidare ska kommunen också ta fram finansiella och 
verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning. 
Kommunen ska också besluta om man vill använda sig av 
en resultatutjämningsreserv. 

Vadstena kommun har fattat beslut om ”Riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultat-
utjämningsreserv”. Den 18 november 2015 § 180 beslu-
tade kommunfullmäktige om mål för god ekonomisk 
hushållning. 

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv 
innebär att varje generation själv måste bära kostnaderna 
för den service som den konsumerar. Detta innebär att 
ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare 
generation förbrukat.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspek-
tiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verk-
samhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 
För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hus-
hållning måste det finnas ett klart samband mellan resurs- 
åtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerstäl-
ler en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.

Utfall	2021Mål Måluppfyllelse

Årets resultat (före 
balanskravsutredning)	
ska	uppgå	till	0,0	mil-
joner	kronor	(ca	2	pro-
cent	av	skatteintäkter,	
generella	statsbidrag	
och kommunalekono-
misk	utjämning	över	
tid).			

12.310

God ekonomisk hushållning 
ur ett finansiellt perspektiv

Målet för år 2021 är att årets resultat ska vara 2 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning över 
tid. För 2021 uppgår årets resultat exklusive extraordinä-
ra intäkter till 12 310 tkr vilket motsvarar 2,5 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Vid planering av kommunens ekonomi måste resultatni-
vån säkerställas så att utrymme finns för oförutsedda hän-
delser och risker. Syftet med ett positivt resultat är främst 
att skapa sådant utrymme, men också att skapa förutsätt-
ningar att göra investeringar med egna medel.

För att upprätthålla nivån på eget kapital ska det minst 
öka med årets inflation.

Eget kapital ökade med 12,3 mnkr mellan 2020 och 2021. 
Förändringen av eget kapital består av årets resultat. I må-
let avses det egna kapitalet exklusive koncernintern rea-
vinst som uppstod 2019 på 207,4 mnkr. Ökningen är då 
4,8 procent. Eftersom inflationen mätt i KPI var 3,9 pro-
cent i december 2021 så har det egna kapitalet ökat mer 
än inflationen. 

Utfall	2021Mål Måluppfyllelse

Kommunens  
eget	kapital	 
ska	inflationssäkras

4,8%

2008tkr 2021

4,8%Eget	kapital	förändring	mellan	2020-2021	
exklusive	extraordinära	intäkter	och	ändrade	
redovisningsprinciper

3,9%KPI
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Utfall	2021Mål Måluppfyllelse

Verksamhetens	netto-
kostnader ska inte öka 
i	snabbare	takt	än	vad	
intäkter	från	skatter,	
generella	bidrag	och	
kommunalekonomisk 
utjämning	gör.	

Nettokostnadsök-
ningen	är	högre	än	
intäktsökningen.

Kostnadskontroll är kanske den viktigaste variabeln för 
att uppnå planerade resultat. Genom att fokusera på 
kostnadsutvecklingen i den löpande verksamheten i för-
hållande till intäkternas utveckling skapas ett relationstal 
som tar hänsyn till detta förhållande, nämligen att verk-
samhetens nettokostnader på sikt inte kan öka snabbare 
än kommunens skatteintäkter.

2008Förändring	i	% 2021

5,2

5,2

Verksamhetens	nettokostnader

Verksamhetens	nettokostnader	exkl
jämförelsestörande	poster

3,1Skatteintäkter,	generella	statsbidrag	
och	utjämning

Mellan 2020 och 2021 ökade verksamhetens nettokost-
nader med 5,2 procent. Verksamhetens skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning ökade med 3,1 pro-
cent. Det innebär att målet inte är uppfyllt. Ett flertal en-
gångsposter som skett i syfte att minska kommande års 
kostnader påverkar utfallet.

God ekonomisk hushållning 
ur ett verksamhetsperspektiv

Mål Utfall	2021 Måluppfyllelse

Den	totala	sjukfrån-
varon i Vadstena 
kommun ska minska

-0,3	procent-	
enheter

Mellan 2020 och 2021 har den totala sjukfrånvaron ökat 
från 6,4 procent till 6,7 procent. Orsaken till detta är pan-
demin.

2008

4,7Totalt 6,4

Sjukfrånvaro	% 201920202021

6,7

Sammanfattning
Vadstena kommun uppfyller två av målen ur ett finan-
siellt perspektiv.  Målet om kostnadsökningen har inte 
uppnåtts, men med hänsyn taget till flertalet engångspos-
ter i syfte att sänka kommande års kostnader som påver-
kat utfallet bör helhetsbedömningen vara att  2021 har 
varit ett godkänt år ur ett finansiellt perspektiv. Målet om 
minskad sjukfrånvaro har inte kunnat uppfyllas till följd 
av pandemin.

Balanskravsutredning 
Balanskravet är ytterligare ett lagstadgat krav som kom-
munen måste uppfylla enligt kommunallagen och utgör 
en undre gräns för vilket resultat som är tillåtet att budge-
tera och redovisa. 

Balanskravet innebär i korthet att kommuner och regi-
oner ska besluta om en budget där intäkterna överstiger 
kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt i bokslu-
tet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras 
med motsvarande överskott inom tre år och att kommun-
fullmäktige i en plan ska ange hur det ska ske. Det finns 
dock ett undantag från huvudprincipen. Kommunfull-
mäktige kan med hänvisning till synnerliga skäl besluta 
om att inte återställa hela eller delar av ett underskott. 
Dessa ska då tydligt specificeras i förvaltningsberättelsen 
i årsredovisningen.
Varje år ska det i årsredovisningens förvaltningsberättelse 
redovisas en balanskravsutredning, vilket görs i kolumn 
nedan. Den inleds med årets resultat, vilket reduceras el-
ler tillförs med ett antal poster enligt lagstiftningen. När 
det är gjort, får man fram ”årets resultat efter balanskravs-
utredning före avsättning till RUR”. Nästa steg i balans-
kravsutredningen utgörs av medel som förs till eller från 
resultatutjämningsreserven (RUR).

Balanskravsutredning
2008tkr 2021

12.310

11.974

Årets resultat

Reducering av samtliga 
realisationsvinster

Årets	resultat	efter	 
balanskravsjusteringar

214.859

7.459

2019

20.166

16.452

2020

-	336 -207.400-3.714

--Reservering	till	resultat- 
utjämningsreserv	(RUR)

Disponering	från	resultat- 
utjämningsreserv	(RUR)

--10.700

-- ----

11.974Balanskravsresultat 7.4595.752

0Kvar	att	återställa	från	
tidigare	år

00

11.974Summa årets balans- 
kravsresultat

7.4595.752
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Resultatutjämningsreserv
Sedan 2013 är det möjligt för kommuner och regioner 
att tillämpa RUR och under vissa förutsättningar föra 
medel mellan olika år. Tanken är att överskott ska kunna 
reserveras i RUR under finansiellt goda tider, då skatte-
intäkterna ökar ordentligt, för att sedan användas för att 
täcka hela eller delar av underskott under svagare tider, då 
skatteintäkterna minskar eller endast måttligt ökar. RUR 
ska därigenom bidra till att skapa stabilare planeringsför-
utsättningar för kommuner och regioner. Den bakomlig-
gande tanken är att det rådande konjunkturläget inte ska 
påverka resurstilldelningen till verksamheterna i alltför 
hög utsträckning. Behovet av servicen som kommuner 
och regioner tillhandahåller minskar i regel inte i en låg-
konjunktur, utan det kan snarare vara tvärtom för vissa 
delar av verksamheten. Dessutom framstår det inte som 
ändamålsenligt att behöva göra tillfälliga nerdragningar i 
verksamheten som sedan måste byggas upp igen när låg-
konjunkturen är över. 

Vadstena kommun har beslutat att använda sig av RUR. I 
enligt med de krav som ställs i kommunallagens 11:e kapi-
tel innehåller de av kommunen framtagna riktlinjerna för 
god ekonomisk hushållning även hanteringen av RUR.
Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer kan en reservering 
till RUR göras med högst det belopp som motsvarar det 
lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av 
årets resultat efter balanskravsjusteringar, som överstiger 
1 procent av skatteintäkter samt statsbidrag och utjäm-
ning. Det är i enlighet med lagens lägstanivå. Kommunen 

har också beslutat att resultatutjämningsreserven får upp-
gå till högst 7 procent av skatteintäkter, kommunaleko-
nomisk utjämning och statsbidrag. Enligt kommunfull-
mäktiges riktlinjer får RUR disponeras så att resultatet 
inte blir negativt på grund av stagnerande intäkter eller 
oförutsedd kostnadsutveckling orsakad av lagändringar, 
utvidgad verksamhet eller liknande omständigheter. 

Resultatutjämningsreserv (RUR)

Vadstena kommun har tidigare reserverade medel till en 
resultatutjämningsreserv från 2012 på 10 500 tkr och från 
2020 på 10 700 tkr. Ingen disponering från reserven har 
skett.

20082021

21.200

-

Ingående	värde

Reservering	till	RUR

10.500

-

2019

10.500

10.700

2020

21.200Utgående värde 10.50021.200

-Disponering	av	RUR --
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Väsentliga personalförhållanden

Händelser under året
Under våren 2021 kom den tredje vågen i coronapan-
demin och hela arbetslivet påverkades påtaglig under 
hela året. Precis som föregående år fanns det svårigheter 
i att både bemanna vid sjukdom och ledighet samt att 
rekrytera inom flera delar av kommunens verksamheter. 
Inom vård- och omsorg arbetade personal under svåra 
omständigheter med skyddsutrustning och kommunens 
tjänstemän arbetade delvis eller helt på distans när arbets-
uppgifterna så tillät. Distansutbildningar och digitala 
möten är något som kommunens medarbetare alltmer 
använder som ett led i digitaliseringen. Ett digitalt e-arkiv 
för personalakter är under uppbyggnad och arbetet star-
tade under 2021.

Konkurrensen om rätt arbetskraft med rätt kompetens är 
fortfarande en stor utmaning för kommunen. Det finns 
en matchningsproblematik och konkurrensen är hård då 
flera olika yrken i kommunen är s.k. bristyrken, dvs det 
saknas utbildad arbetskraft. Att fortsätta vara en attraktiv 
arbetsgivare är en viktig faktor för framtiden. 

Samverkan med Mjölby kommun innebar att växelfunk-
tionen och IT-avdelningen blev gemensam under 2021. 
En avsiktförklaring har tecknats under det gånga året med 
syfte att under 2022 inleda en lönesamverkan med Mjöl-
by kommun. Arbete har bedrivits för att möjliggöra en 
gemensam lönefunktion bl a gällande nya processer och 
rutiner.

Ett större projekt gällande digitalt verksamhetsstöd för 
chefer har påbörjats under hösten 2021, för att sedan im-
plementeras under våren 2022, där syftet är att förenkla 
analyser av ekonomi-  och personalfrågor och statistik. 

Medarbetarenkäten 2021
Under hösten 2021 genomfördes en medarbetarenkät för 
kommunens samtliga anställda. Senast Vadstena kom-
mun genomförde en medarbetarenkät var hösten 2019, 
precis innan pandemins utbrott. Det är extra roligt att se 
att kommunen har fått ännu högre betyg på de flesta om-
rådena som enkäten omfattade trots den tuffa arbetssitu-
ationen. Svarsfrekvensen var hög, 82,4% och resultatet vi-
sar att kommunen brottas med samma problemområden 
som övriga kommuner men att Vadstena kommun place-
rade sig bättre än andra vilket är glädjande. Enkäten visar 
överlag ett ökat positivt svar jämnfört med resultatet från 
2019. Fler medarbetare ställer sig positiva till hur de upp-
lever arbetet med de övergripande frågorna som delaktig-

het, psykosocial arbetsmiljö, rekrytering och ledarskap. 
Även området om medarbetarnas arbetssituation med 
frågor inom information, utveckling, kompetens, stäm-
ning och lön visar bättre resultat. Frågor som är kopplade 
till området hälsa, t ex balans i livet och återhämtning, 
visar lägre siffror än jämfört med förra mätningen 2019. 
Detta är fullt naturligt, då det har varit tufft under pande-
min för många av våra yrkesgrupper. 

Personalstatistik

Antal anställda
Vid årsskiftet 2021/2022 hade kommunen 581 (580) 
tillsvidareanställda, vilket motsvarar 520 (486) årsarbe-
tare. Den procentuella fördelningen mellan könen var 
85%, (86%) kvinnor och 15% (14%) män. 2021 hade 64%, 
(57%) av de tillsvidareanställda en heltidsanställning vil-
ket är en ökning från föregående år med 7 procent, vilket 
kan förklaras av det pågående arbetet med heltidsresan. 
Kultur- och utbildningsförvaltningen har något färre och 
socialförvaltningen har ökat något gällande tillsvidarean-
ställda. Totalt antal årsarbetare under 2021 var 632 åa, 
(642) vilket inkluderar tillsvidareanställda, visstidsanställ-
da och timvikarier. Detta är en minskning från föregåen-
de år med cirka 10 årsarbetare. Se vidare under respektive 
avsnitt om visstidsanställda och timvikarier.

2021

581

+1

0,1%

2020

580

-17

-2,8%
2019

2019

597

4

0,7%

2018

593

32

5,7%

2017

561

4

0,01%

Antal	anställda

Förändring	antal

Förändring	i	%
(antal	anställningar)

Tillsvidareanställda 2021-2017
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Kultur-	och	utbildnings- 
förvaltningen

Socialförvaltningen

23

19,1

28

88

Visstidsanställda,	årsarbetare
2021 20192020

21

68

Samhällsbyggnadsförvaltning 0 23

Total 42,6 11892,75

Kommunstyrelsen 0,5 10,75

Visstidsanställning
Visstidsanställda redovisas för sig, då dessa personer kan 
ha en grundanställning i kommunen men även inneha ett 
tillfälligt vikariat. 

Timanställda
De timanställda står för 132 704, (124 909) arbetade tim-
mar. Socialförvaltningen har 110 037 timmar och kultur- 
och utbildningsförvaltningen 21 088 timmar.  Sett till 
antal timmar har de timanställda ökat med 6,7åa. En del 
av detta kan hänföras till pandemin där kommunen vid 
sjukdom har behövt kalla in extrapersonal. 

Kultur-	och	utbildnings- 
förvaltningen

Socialförvaltningen

Årsarbete	timanställda
2019

13

56

Samhällsbyggnadsförvaltning 0,2

Total 71,2

Kommunstyrelsen

11

51

2020

0,1

63,1

1

9,3

59,7

2021

0

69,8

0,8 2

Totalt antal årsarbete för timanställda på respektive förvaltning.

2018

15

61

0,1

79,1

3

Kultur-	och	utbildnings- 
förvaltningen

Socialförvaltningen

Antal	årsarbete	
i	Vadstena	kommun	2021-2020

2021 2020

Samhällsbyggnadsförvaltning

Total

Kommunstyrelsen 0,5

23

19,1

0

42,6

0,8

9,3

59,7

0

69,8

40,2

156,9

307,8

15

519,9

41,5

189,2

386,6

15

632,3

0,75

21

68

3

92,75

1

11

51

0,1

63,1

48

168

256

14

486

49,75

200

375

17,1

641,85

Visstid,	
Åa

Timanställd
Åa

Tillsvidare-	
anställd	Åa

Årsarb.
totalt

Visstid,	
Åa

Timanställd
Åa

Tillsvidare-	
anställd	Åa

Årsarb.
totalt

Antal årsarbete
Antal årsarbete i Vadstena kommun beräknat på tillsvida-
reanställda, visstidsanställda och timanställda medarbeta-
re under 2021 uppgår till 632,3 (641,85), en minskning 
med 9,55 årsarbetare.
En stor skillnad kan ses på kommunstyrelsen, där en 
minskning har skett som kan härledas till IT-avdelning-
ens och växelfunktionens övergång till Mjölby samt en 
mindre minskning av kostpersonalen.

Åldersstruktur
Medelåldern för medarbetare i Vadstena kommun är 46, 
(47) år, snittet för kvinnor är 47 (47) år och för män är det 
43 (45) år. Åldersstrukturen visar en normalkurva med 
någon övervikt för gruppen 50-59 år. 

Ålder
20-29

40-49

60-

30-39

50-59

Summa

2020

42

138

86

138

176

580

2018

48

160

80

128

177

593

2019

52

156

83

130

176

597

2021

43

132

77

148

181

581

2017

51

164

62

121

163

561

Antal tillsvidareanställda fördelat på ålder.

Personalomsättning
Under 2021 slutade 113 (83) tillsvidareanställda med-
arbetare, vilket ger en avgångsprocent på 20,3, (14,3)%. 
Av dessa gick 42 medarbetare vidare internt till ny tjänst i 
kommunen. Vid internrekrytering är det framförallt tids-
begränsat anställda som fått en tillsvidareanställning. 71 
medarbetare hade en extern avgång där man valde att läm-
na kommunen, vilket ger en avgångprocent för externt 
avslut på 12,7%. Av dessa 71 (61) var det 13 (10) personer 
som lämnade på grund av pensionsavgång. 
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Sjukfrånvaro
Tabellerna visar kommunens sjukfrånvaro utifrån den 
lagstadgade redovisningen av sjukfrånvaro. Den redovisar 
all sjukfrånvaro vilket innefattar både tillsvidareanställda, 
timanställda och visstidsanställda. 

Trots pandemin redovisas en relativt låg sjukfrånvaro vil-
ket till viss del kan förklaras av att lindrigt sjuka har kun-
nat jobba på distans.
Vi ser att sjukfrånvaron har ökat med 0,3 % på kommun-
nivå och även hos kvinnor och män. I åldern 29 år och 
yngre ser vi en marginell minskning. I åldergrupperna 30-
49 och 50 år och äldre ser vi en ökning med 0,2 respektive 
0,7 procentenheter. Den största ökning ser vi i sjukfrån-
varon som har varat i 60 dagar eller mer, där den har ökat 
med 5,6%.

Kultur-	och	utbildnings- 
förvaltningen

Socialförvaltningen

Total	sjukfrånvaro
i	procent

Samhällsbyggnadsförvaltning

Kommunen

Kommunstyrelsen 2,6%

5,4%

8,1%

1,1%

6,7%

11,2

7,3

28,1

0

21,98

5,3%

4,8%

7,7%

1,4%

6,4%

51,8%

9,5%

15,9%

0,0%

16,4% 

2,2%

4,0%

6,0%

1,7%

4,7%

15,4%

21,0%

20,8%

0%

21,5%

4,2%

4,2%

6,3%

1,0%

5,0%

21,7%

26,9%

23,3%

0%

22,7%

4,4,0%

5,6%

5,6%

2,6%

5,2%

30,6%

46,1%

24,2%

3,8%

32,8%

Total
sjukfr.

varav mer 
än	60	dgr

Total
sjukfr.

varav mer 
än	60	dgr

TTotal
sjukfr.

varav mer 
än	60	dgr

Total
sjukfr.

varav mer 
än	60	dgr

Total
sjukfr.

varav mer 
än	60	dgr

2021  2020 2019 2018 2017

Sjukfrånvaro	%

Kommun

Män

30-49	år

Totalt som varat i 
60 dagar eller mer

Kvinnor

29	år	och	yngre

50	år	och	äldre

2017

5,2

5,4

4,4

32,8

5,2

5,2

5,7

2021

6,7

4,2

6,3

22

7,2

5,5

7,5

2020

20 6,4	

3,9

6,1

16,4

6,9

5,7

6,8

2019

4,7

3,8

4,0

21,5

4,8

5,8

5,0

2018

5

3,5

4,4

22,7

5,3

4,5

5,8

Lagstadgad redovisning av sjukfrånvaro utifrån kön och ålder.

Koncernöversikt

Medelantal anställda

Fördelning 
-kvinnor
-män

Antal tillsvidareanställda

Åldersfördelning*
20-29
30-39
40-49
50-59
60-

Medelantal anställda fördelat på
-visstidsanställda
-timanställda
-tillsvidareanställda

Sjukfrånvaro	%

632

537
95

581

43
148
132
181

77

42,6
69,8
519,9

6,7

17

7
10

16

5
2
2
5
5

0,7
0,3
15,5

3,1

24

14
10

22

9
1
6
6
6

3,9
0

22,4

5,6

6

4
2

3

1
1

1,5
2

0,5

2
1
3

3,0

679

562
117

622

58
152
142
194

89

49
71

561

6,5

2021 2020

642

552
90

580

42
138
138
176

86

92,8
63,1
486

31,7%
6,4

18

8
10

16

6
2
2
7
7

0,8
2

17,3

1,5

24

14
10

22

9
1
6
6
6

3,9
0

22,4

3,5

4

3
1

3

0,5
1

0,5
2
0

0
1
3

4,6

688

577
111

621

58
142
147
191

99

97
66

529

6,2

Kommunen Vadstena
	Fastighets	

AB

Vadstena 
Förvaltning 

AB

Vadstena 
Turism och 
Näringsliv	

AB

Kommun- 
koncernen

Kommunen Vadstena
	Fastighets	

AB

Vadstena 
Förvaltning 

AB

Vadstena 
Turism och 
Näringsliv	

AB

Kommun- 
koncernen

* För kommunen avses tillsvidareanställda
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2020

2021

jan    feb    mar    apr    maj    jun    jul    aug    sep    okt    nov    dec 

10%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%

Total sjukfrånvaro 2021-2020

Kostnader för sjukfrånvaro
Kommunen har utbetalat 4,9 mnkr i sjukersättningar 
under 2021 samt sjuklön till timvikarier med 422 tkr. 
Motsvarande siffror för 2020 var 7,9 mnkr respektive 579 
tkr och avser sjukfrånvaro dag 1-14, Staten har tillskjutit 
medel för del av sjuklönekostnaden under 2021 med 5,6 
mkr.

Frisknärvaro
Med nyckeltalet frisknärvaro mäts den andel av kommu-
nens tillsvidareanställda som inte varit sjukfrånvarande 
under året. En stor del av Vadstena kommuns medarbe-
tare är friska. Under 2021 hade 24 (27) % ingen sjukfrån-
varo. Det var 21 (23) % av kvinnorna och 39 (46) % av 
männen som inte hade någon sjukfrånvaro under året. 
Lägst frisknärvaro hade socialförvaltningen med 19 (21) 
% och högst hade samhällsbyggnadsförvaltningen med en 
frisknärvaro på 60 (53) %. 

Semesterlöneskuld
Kommunens semesterlöneskuld minskade under året 
med 1,0 mnkr och uppgår nu till 17,7 mnkr.

Lön
Medellönen för en tillsvidareanställd medarbetare i kom-
munen är 32 201, (31 652) kronor. Medellön för kvinnor 
uppgår till 31 910, (31 369) kronor och för män 33 874, 
(33 509) kronor. Kvinnors medellön utgör 94,2 (93,5)% 
av männens medellön. 

Övertid och mertid
Övertiden och mertiden uppgick under 2021 till totalt 
19230 (16763) timmar vilket är en ökning med 2467 tim-
mar från föregående år. Socialförvaltningen står för 90 % 
av tiden och fördelas på 3.495 (3.295) timmar övertid och 
13.804 (11.755) timmar mertid.

Arbetsskador och tillbud
Under 2021 rapporterades det totalt in 71 (31)händelser. 
Främsta orsakerna till anmälningarna var olycksfall, hot 
och/eller våld samt stressrelaterade faktorer. Antalet an-
mälda tillbud var under året 46 (35). Anledning till flest 
inrapporterade tillbud är händelser som skulle kunna lett 
till någon form av skada till följd av hot och/ eller våld, 
låg bemanning samt vård av brukare med Covid-19. Ar-
betskadeanmälningarna och tillbuden kommer företrä-
desvis från socialförvaltningen.

Friskvård
Både aktiveringsgraden och nyttjandegraden för frisk-
vårdsbidrag har ökat under 2021. 
Under året var det 513 medarbetare som aktiverade sitt 
tilldelade bidrag. Andelen medarbetare som valt att nytt-
ja friskvårdsbidraget har ökat med 1,9 %  från föregående 
år. De mest köpta tjänsterna under 2021 var massage och 
behandlingar, styrke- och kondition och vattensporter. 

104 500

2008Nyttjande,	totalt

Nyttjandegrad	(totalt	tilldelat)

Aktiveringsgrad

65,6%

70,6%

2020

67,5%

72,4%

2021

Nyttjandegrad är förhållandet mellan tilldelad summa 
och nyttjad summa av friskvårdsbidraget
Aktiveringsgrad är förhållandet mellan antal anställda 
och antal som nyttjat friskvårdsbidraget
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Förväntad utveckling

Effekterna av coronapandemin
Efter det nationella vaccinationsprogrammet under 2021 
avtog smittspridningen och världsekonomin  gjorde en 
snabb och kraftig återhämtning. Därefter har virusmuta-
tioner orsakat ytterligare smittvågor.  Effekterna av den 
senaste smittvågen och befarade förekomster av nya mu-
tationer är svåra att överblicka. 

Nya bostäder
Tillskott av nyproducerade bostäder förväntas medföra 
en ökad befolkning under 2022. Tillskapandet av det nya 
bostadsområdet på Tycklinge möjliggör byggnationer av 
bostäder för flertalet år framöver.

Kostnadsutveckling
För att nå en budget i balans krävs effektiviseringar i kom-
munens alla verksamheter. Budgeten för 2023 innehåller 
effektiviseringar på mellan 0,4 och 1,5 procent för de oli-
ka nämnderna.

Fortsatt demografiskt tryck
Kommunens höga andel äldre kommer innebära fortsatta 
utmaningar för att tillgodose behoven av samhällsservice 
på ett kostnadseffektivt sätt.

Investeringar
Investeringsvolymen har ökat de senaste åren, och de 
kommande tre åren är nivåerna historiskt höga. De är 
föranledda av renovering av kommunens tre skolor, ny-
byggnation av centralkök och idrottshall samt renovering 
av ishall.

Digitalisering
För att klara välfärdsåtagandena krävs digital utveckling i 
våra verksamheter. Några projekt har påbörjats, men för 
att nå kostnadseffektiva lösningar bedöms att det krävs 
samverkan med andra kommuner och även samordning 
regionalt och nationellt.

Samverkan
Kommunen har idag en bred samverkan med andra kom-
muner som fungerar väl. De goda erfarenheterna av dessa 
samarbeten präglar kommunens uppfattning att det är 
viktigt att söka ytterligare samverkansområden. Under 
andra kvartalet 2022 kommer bland annat ett gemensamt 
lönekontor med Mjölby kommun startas.

Pensionsavtal
I december 2021 kom SKR och de fackliga organisa-
tionerna inom den kommunala sektorn överens om ett 
moderniserat pensionssystem. Avtalet innebär högre pen-
sioner och väntas öka sektorns konkurrenskraft på arbets-
marknaden. 

Kompetensförsörjning
Pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjäns-
ter gör att kommunerna behöver rekrytera många nya 
medarbetare. Rekrytering och att behålla befintlig arbets-
kraft bedöms som en av det kommande decenniets största 
frågor för offentlig sektor.

Nämnder och bolag
Detaljer kring nämndernas och bolagens framtida utveck-
ling presenteras i respektive redovisning på sidorna 56-88.
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Resultaträkning
Kommunen 

2020
Koncernen 

2021
Koncernen 

2020

159.346
-579.126
-33.545

-447.909

tkr

209.969
-634.435
-39.834

216.249
-618.451
-45.707

-453.326 -464.300

Not

1
2,3

4

5

6

7
8

365.192

108.295

383.456

104.931

365.192

108.295

Årets resultat 22.104

25.57820.162 24.087

Verksamhetens	intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter

Generella	statsbidrag
och	utjämning

Resultat före finansiella poster

Finansiella	intäkter
Finansiella kostnader

Resultat före extraordinära poster

Extraordinära	intäkter
Extraordinära	kostnader

2.575
-2.571

20.166

0
0

Kommunen 
2021

- 476.909

144.662
-594.764
-26.807

383.456

104.931

11.478

3.903
-3.071

12.310

0
0

12.310 20.166

1.830
-4.529

21.388

0
0

21.388

488
-3.962

22.104

0
0
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Balansräkning

3.554

418.878
15.637

232.812

670.881

7.040

51
8.231

46.642
66.832

121.756

4.231

435.521
14.795

230.666

685.213

6.600

52
8.845

59.037
57.605

125.539

4.231

862.282
20.434

9.611

896.558

6.600

52
8.845

62.789
75.283

146.969

Kommunen 
2021

Kommunen 
2020

Koncernen 
2021

Koncernen 
2020

tkr Not

Immateriella	tillgångar
Materiella tillgångar
Mark,	byggnader	
och	tekniska	anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella	anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Bidrag	till	statlig	infrastruktur

Förråd
Övriga	omsättningstillgångar
Kortfristiga	fordringar
Kassa	och	bank

Summa omsättningstillgångar

3.554

805.650
22.931
11.757

843.892

7.040

51
8.231

47.429
83.178

138.889

9

10
11
12

13

14
15
16

17

18
19

20
21

22

23
24

25

799.677 989.821817.352 1.050.127

Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt	eget	kapital
Eget kapital

Avsättningar	för	pensioner	och	
liknande	förpliktelser
Andra	avsättningar
Summa avsättningar

Långfristiga	skulder
Kortfristiga	skulder
Summa skulder

Panter och ansvarsförbindelser
Panter	och	därmed	
jämförliga	säkerheter
Pensionsförpliktelser	ej	upptagna	
bland	skulderna	eller	avsättningarna
Operationell	leasing
Övriga	ansvarsförbindelser
Borgensåtagande

12.310
21.200

444.522
478.032

43.107
536

43.643

172.292
123.385
295.677

0

154.051
0
0

363.500

20.166
21.200

424.357
465.723

38.185
586

38.771

180.589
114.594
295.183

0

161.669
0
0

333.500

21.388
21.200

263.585
306.173

43.107
7.862

50.969

541.792
151.193
692.985

7.200

154.051
23.547

195
0

22.104
21.200

241.409
284.713

38.185
7.589

45.774

520.089
139.245
659.334

7.200

161.669
18.737

171
0

Summa eget kapital,
avsättningar och skulder 799.677 989.821817.352 1.050.127

Summa panter och 
ansvarsförbindelser 495.169 169.300517.551 161.706

Summa tillgångar 
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Kassaflödesanalys

Kommunen 
2021

Kommunen 
2020

Koncernen 
2021

Koncernen 
2020

tkr Not

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering	för	av-	och	nedskrivning
Justering för övriga  
ej	likviditetspåverkande	poster
Ökning/minskning	(-)	pensionsskuld
Ökning/minskning	(-)	avsättningar

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital

Ökning	(-)	/minskning	(+)	varulager
Ökning	(-)	/minskning	(+)	 
kortfristiga	fordringar
Ökning	(-)	/minskning	(+)	 
exploateringstillgångar
Ökning	(+)	/minskning	(-)	 
kortfristiga	skulder

Medel från 
den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv	av	immateriella	 
anläggningstillgångar
Försäljning	av	immateriella	 
anläggningstillgångar
Förvärv	av	materiella	anläggningstillgångar
Försäljning	av	materiella	 
anläggningstillgångar
Förvärv	av	finansiella	anläggningstillgångar
Försälj.	av	finansiella	anläggningstillgångar
Inlöst	förlagslån
Återbetalning	nedsatt	aktiekapital
Återbetalning	vid	likvidation

Medel från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna	lån
Nya	investeringsbidrag
Upplösning	investeringsbidrag
Amortering	av	långfristig	fordran
Amortering av skuld

Medel från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida	medel	vid	årets	början
Likvida	medel	vid	delårets	slut

Förändring av likvida medel

12.310
28.124

-1.441
4.922
-50

43.865

-1

-12.395

-614

8.792

39.647

-2.023

0
-42.031

336
0

2.220
0

675
0

-40.823

0
408
-268

10
-8.201

-8.051

66.832
57.605

-9.227

20.166
35.685

-3.274
2.951
-1.097

54.431

-22

97

6.540

3.144

64.190

-1.094

0
-44.361

5.820
-5.161

0
1.100

0
1.900

0
-41.796

29.500
547
-231

10
-7.951

21.875

22.563
66.832

44.269

21.388
41.431

-6.785
4.922
-50

60.906

-1

-15.359

-614

11.948

56.880

-2.023

0
-95.	898

8.302
0

2.220
0

675
0

-86.724

30.000
408
-268

10
-8.201

21.949

83.178
75.283

-7.895

22.104
47.755

-1.693
2.951
-1.097

70.020

-22

1.553

6.540

7.192

85.283

-1.094

0
-150.696

5.820
-5.161

0
1.100

0
1.900

0
-148.131

124.500
547
-231

10
-7.951

116.875

29.151
83.178

54.027

26
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3

4

5 Skatteintäkter

Preliminär	kommunalskatt
Prel/slutavräkning	för	2019
Preliminär	slutavräkning	för	2020

Summa

372.365
-1.845
-5.328

365.192

372.365
-1.845
-5.328

365.192

Notförteckning

Verksamhetens intäkter

Försäljningsmedel
Taxor	och	avgifter
Hyror	och	arrenden
Bidrag
Försäljning	av	verksamhet
Övriga	intäkter

Summa intäkter

Varav	jämförelsestörande	poster:
- realisationsvinster

11.697
32.979
13.666
69.288
11.414

5.618
144.662

336
336

12.190
32.953
14.067
76.464
11.114
12.558

159.346

3.714
3.714

11.697
32.979
78.887
69.288
11.414

5.704
209.970

5.715
5.715

12.190
32.953
70.972
76.464
11.114
12.556

216.249

3.714
3.714

1

Kommunen 
2021

Kommunen 
2020

Koncernen 
2021

Koncernen 
2020

tkr

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader
Köp	av	verksamhet
Lämnade	bidrag
Hyres-	och	fastighetskostnader
Övriga kostnader
Bolagsskatt

Summa

Varav	jämförelsestörande	poster:
- realisationsförlust

-353.514
-94.274
-20.404
-58.986
-67.586

0

-594.764

0
0

-353.117
-89.138
-18.550
-51.405
-66.916

0

-579 126

0
0

-378.048
-94.274
-20.404
-82.106
-69.204
-399

-644.435

0
0

-369.410
-89.138
-18.550
-72.788
-66.916
-1.649

-618.451

0
0

2

-120

-120

-1.345
-19.780
-5.400

0
-282

0

0

-26.807

Ersättning till revisorer

Revisionsuppdrag	avseende	granskning	
av	årsredovisning	och	bokföring

Summa

Avskrivningar

Avskrivningar	immateriella	tillgångar
Avskrivningar	byggnader
Avskrivningar maskiner och inventarier
Nedskrivningar
-byggnader	och	mark
-pågående	fastighetsarbeten
Återförda nedskrivningar
-aktier	och	andelar

Summa

-406

-406

-1.345
-31.072
-7.134

-283
0
0
0

-39.834

-120

-120

-1.167
-20.264
-5.350

-3.201
-3.598

35

-33.545

373.703
1.230
8.523

383.456

373.703
1.230
8.523

383.456

-496

-496

-1.167
-30.288
-7.488

-3.201
-3.598

0
35

-45.707
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Notförteckning

Kommunen 
2021

Kommunen 
2020

Koncernen 
2021

Koncernen 
2020

tkr

Generella statsbidrag

Bidragsintäkter
Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämningsbidrag
Kommunal	fastighetsavgift
Regleringsbidrag
Generella	statsbidrag
Utjämningsbidrag	LSS
Bidragsavgifter
Regleringsavgift
Utjämningsavgift	LSS

Summa

68.076
-2.768
18.219
22.120

734
-1.450

0

0

104.931

68.059
-89

16.726
7.629

15.330
641

0
0

108.295

68.076
-2.768
18.219
22.120

734
-1	450

0
0

104.931

68.059
-89

16.726
7.629

15.330
641

0
0

108.295

6

Finansiella intäkter
Räntor	på	likvida	medel
Räntekompensation	kommunal	borgen
Utdelningar	på	aktier	och	andelar
Övriga	finansiella	intäkter

Summa

4
2.134

201
1.564

3.903

4
2.165

359
47

2.575

4
0

262
1.564

1.830

4
0

437
47

488

7

Finansiella kostnader
Räntekostnader
Ränta	på	pensionsavsättningar
Nedskrivning	finansiella	 
anläggningstillgångar
Övriga	finansiella	kostnader

Summa

-1.581
-647

-786
-57

-3.071

-1.565
-951

0
-55

-2.571

-3.039
-647

-786
-57

-4.529

-2.956
-951

0
-55

-3.962

8

9 Immateriella tillgångar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

Bokfört värde

Avskrivninsgstider

Redovisat	värde	vid	årets	början
Årets investeringar
Redovisat	värde	av	 
avyttringar	och	utrangeringar
Årets avskrivningar

Redovisat värde vid årets slut

17.591
-13.360

4.231

5 år

3.554
2.023

-34
-1.312

4.231

17.591
-13.360

4.231

5 år

3.554
2.023

-34
-1.312

4.231

15.601
-12.047

3.554

5 år

3.626
1.094

-1.166

3.554

15.601
-12.047

3.554

5 år

3.626
1.094

-1.166

3.554
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Notförteckning

Kommunen 
2021

Kommunen 
2020

Koncernen 
2021

Koncernen 
2020

tkr

Anläggningarna sköts av den gemensamma VA-nämnden i Motala kommun men ägs av Vadstena kommun. Nyanskaffningar sker i Motala kommuns regi. 

10

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning.

Mark, byggnader 
och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

Bokfört värde

Avskrivningstider

Redovisat	värde	vid	årets	början
Årets investeringar
Redovisat	värde	av	avyttringar	och	
utrangerade	anläggningstillgångar
Årets avskrivningar
Nedskrivningar

Redovisat värde vid årets slut

Bokfört restvärde 
Markreserv
Verksamhetsfastighet
Fastigheter	för	affärsverksamhet
Publika	fastigheter
Fastigheter	för	annan	verksamhet
Pågående	fastighetsarbeten
Exploateringsmark
Byggnader	och	mark	VFAB

Summa

Pågående investeringar
Rådhustorget	/Storgatan
Gång-	och	cykelväg	Vadstena-Motala	
Renovering	Mauritzonska	fastigheten
Renovering simhall
Kök förskolan Gullvivan
Skollokalsprojekt
Div.	exploateringsprojekt
Infart	Kronoängen
Övrigt
Byggnader	och	mark	VFAB

Summa

Pågående investeringar avskrivs ej.

Varav anläggningstillgångar 
för vatten- och avloppsverksamhet

Ingående	anskaffningsvärde
Årets investeringar

Utgående anskaffningsvärde

Ingående	ackumulerade	avskrivningar
Årets avskrivningar

Utgående ack. avskrivningar

Utgående restvärde

689.030
-253.510

435.521

15-75 år

418.878
38.048

-1.369
-19.754
-282

435.521

100
143.744
154.684
115.195

8.453
12.975

370
0

435.521

0
3.428

715
1.025

178
1.697
2.393
3.483

56
0

12.975

229.239
5.703

234.942

-73.434
-6.824

-80.258

154.684

654.664
-235.786

418.878

15-75 år

409.041
39.006

-2.106
-20.264
-6.799

418.878

100
150.584
155.804

90.972
8.850

12.197
370

0

418.878

8.554
0
0
0

178
0

2.367
553

0
0

12.197

222.793
6.446

229.239

-66.698
-6.736

-73.434

155.805

1.294.429
-432.147

862.282

15-200 år

805.650
91.555

-3.595
-31.046
-282

862.282

100
143.744
154.684
115.195

8.453
26.418

370
413.318

862.282

0
3.428

715
1.025

178
1.697
2.393
3.483

56
13.443

26.418

229.239
5.703

234.942

-73.434
-6.824

-80.258

154.684

1.213.559
-407.909

805.650

15-200 år

699.659
146.933

-3.901
-30.242
-6.799

805.650

100
150.584
155.804

90.972
8.850

113.333
370

285.637

805.650

8.554
0
0
0

178
0

2.367
553

0
101.136

113.333

222.793
6.446

229.239

-66.698
-6.736

-73.434

155.805



42    DEL 2  |  FINANSIELL REDOVISNING

Notförteckning

Kommunen 
2021

Kommunen 
2020

Koncernen 
2021

Koncernen 
2020

tkr

11

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning.

12

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

Bokfört värde

Avskrivningstider

Redovisat	värde	vid	årets	början
Årets investeringar
Redovisat	värde	av	avyttringar	och	
utrangerade	anläggningstillgångar
Årets avskrivningar

Redovisat värde vid årets slut

Bokfört restvärde 
Maskiner
Inventarier
Fordon*
Konst
Maskiner och inventarier VFAB
Maskiner och inventarier 
Vadstena Förvaltnings AB
Maskiner och inventarier 
Vadstena	Turism	och	näringsliv	AB

Summa

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Kommentus	Gruppen	AB
Smånet	AB
VÖKBY	Bredband	AB
Stiftelsen	Vadstena	Slotts	möblering
Kommuninvest ekonomisk förening
Vindkraftsandelar	i	Häckenäs	ll
Östsvenska Yrkeshögskolan AB
Inera AB
Kommunassurans	Syd	försäkrings	AB
Complus	AB	(VFAB)
HBV (VFAB)
Uppskjuten	skatt	(VFAB)
Vadstena Stadshus AB

Summa aktier och andelar

Långfristiga fordringar
Vadstena	gymn.-	och	idrottsförening
HC	Wettern
Nästa	års	amortering
Långfristig	fordran	koncernföretag

Summa långfristiga fordringar

Redovisat värde vid årets slut

97.559
-82.764

14.795

3-10 år

15.637
3.747

-123
-4.466

14.795

664
11.760

1.028
1.344

0

0

0

14.795

1
3.150

0
10

5.396
348

50
42

494
0
0
0

220.500

229.991

43
42
-10
600

675

230.666

93.935
-78.298

15.637

3-10 år

16.664
4.323

0
-5.350

15.637

122
13.363

1.283
868

0

0

0

15.637

1
4.061
1.224

10
5.396

348
50
42

494
0
0
0

220.500

232.126

48
48
-10
600

686

232.812

130.155
-109.721

20.434

3-10 år

22.931
3.926

-223
-6	200

20.434

664
11.760

1.028
1.344

4 .721

807

110

20.434

1
3.150

0
10

5.396
348

50
42

494
5

40
0
0

9.536

43
42
-10

0

75

9.611

126.607
-103.676

22.931

3-10 år

25.848
4.563

-15
-7.465

22.931

122
13.363

1.283
868

5.733

1.378

183

22.931

1
4.061
1.224

10
5.396

348
50
42

494
5

40
0
0

11.671

48
48
-10

0

86

1 11.757

* varav fordon motsvarande 950 tkr (1.048 tkr) innehas med finansiella leasingavtal. 
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Notförteckning

Kommunen 
2021

Kommunen 
2020

Koncernen 
2021

Koncernen 
2020

tkr

13

             Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år från och med 2012.

Bidrag till statlig infrastruktur
Förbifart Vadstena
Ingående	beslutat	bidrag
Årets	bidrag	till	statlig	infrastruktur

Återstående beslutat bidrag

Övriga omsättningstillgångar
Industrimark
Tomtmark

Redovisat värde vid årets slut

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Upplupna	intäkter	
och	förutbetalda	kostnader
Upplupen	skattefordran
Statsbidragsfordringar
Fordran	fastighetsavgift
Mervärdesskatt
Nästa	års	amortering
Övriga fordringar

Redovisat värde vid årets slut

Kassa och bank
Bank

Summa

Eget kapital
Ingående	eget	kapital	vid	årets	början
- varav avsatt till resultatutjämningsreserv
Årets resultat

Eget kapital vid periodens slut

Avsättning till pensioner
 och liknande förpliktelser
Specifikation - avsatt till pensioner
Förmånsbestämd	ålderspension
PA-KL	pensioner
Livränta

Summa pensioner

Löneskatt

Summa avsatt till pensioner

7.040
-440

6.600

4.259
4.586

8.845

8.979

31.742
0
7

13.915
4.097

10
288

59.037

57.605

57.605

465.722
21.200
12.310

478.032

33.837
0

855

34.692

8.415

43.107

7.480
-440

7.040

1.052
7.179

8.231

14.77
4.268

23.375
0

323
11.895

4.927
10

1.844

46.642

66.832

66.832

445.556
21.200
20.166

465.722

30.018
0

712

30.730

7.455

38.185

7.040
-440

6.600

4.259
4.586

8.845

8.396

32.567
2.701

7
13.915

4.097
10

1.096

62.789

75.284

75.284

284.785
21.200
21.388

306.173

33.837
0

855

34.692

8.415

43.107

7.480
-440

7.040

1.052
7.179

8.231

4.811

21.917
0

323
11.895

4.927
10

3.546

47.429

83.178

83.178

 
262.609

21.200
22.104

284.713

30.018
0

712

30.730

7.455

38.185

14

15

16

17

18

Koncernen har en checkkredit hos Vadstena Sparbank på 15 miljoner kronor som inte var utnyttjad vid bokslutstillfället och ingår ej i beloppet ovan.

Kommunfullmäktige har beslutat om avsättning till resultatutjämningsreserv. 2013 avsattes 10,5 miljoner kronor   
av 2012 års resultat och 2021 avsattes 10,7 miljoner kronor av 2020 års resultat. 
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Notförteckning

Kommunen 
2021

Kommunen 
2020

Koncernen 
2021

Koncernen 
2020

tkr

18

19

20

             Avser avgångsunderlag för anställda som slutat i kommunen.

Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.

forts. Avsättning till pensioner
 och liknande förpliktelser
Antal	visstidsförordnanden

Avsatt till pensioner
Ingående	avsättning
varav löneskatt
Nya	förpliktelser	under	året
varav
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Pension för efterlevande
Livränta
Övrig post
Årets	utbetalningar
Förändring	av	löneskatt

Summa avsatt till pensioner

Aktualiseringsgrad,	procent

Andra avsättningar
Avgångsvederlag anställda
Redovisat	värde	vid	årets	början
Nya	avsättningar
Ianspråktagna	avsättningar

Utg. avsättning avgångsvederlag

Uppskjutna skatter
Uppskjutna	skatter

Summa andra avsättningar

Långfristiga skulder
Lån	i	bank	och	kreditinstitut
Leasingskuld
Förutbetalda intäkter
som regleras över flera år
Investeringsbidrag
Ack.	upplösning	av	investeringsbidrag

Återstående	antal	år	(vägt	snitt)

Summa

0

38.185
7.435
5.229

4.491
521
243

0
-26

-1.267
960

43.107

98,0

586
536
-586

536

0

536

167.471
838

5.335
-1.352

16

172.292

0

35.234
6.876
3.574

2.506
765
330

0
-27

-1.182
559

38.185

98,0

1.683
586

-1.683

586

0

586

175.672
1.074

4.927
-1.084

17

180.589

0

35.234
6.876
3.574

2.506
765
330

0
-27

-1.182
559

38.185

98,0

1.683
586

-1.683

586

7.003

7.589

515.173
1.074

4.927
-1.084

17

520.089

0

38.185
7.435
5.229

4.491
521
243

0
-26

-1.267
960

43.107

98,0

586
536
-586

536

7.326

7.862

536.971
838

5.335
-1.352

16

541.792 
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Notförteckning

Kommunen 
2021

Kommunen 
2020

Koncernen 
2021

Koncernen 
2020

tkr

21

22

23

24

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupen	pensionskostnad,
avgiftsbestämd	del	inklusive	löneskatt
Semester-	och	övertidsskuld
Förutbetalda	intäkter	(Skuld	till	
taxe-kollektivet	VA)
Upplupna	kostnader	och	
förutbetalda	intäkter
Kommande	års	amortering	lån
Arbetsgivaravgifter
Anställdas	skatter
Mervärdesskatt
Förutbetalda	skatteintäkter
Övriga	kortfristiga	skulder

Summa kortfristiga skulder

Ställda panter
Vadstena	Fastighets	AB

Pensionsförpliktelser ej upptagna 
bland skulder eller avsättningar
Ingående	ansvarsförbindelser
varav löneskatt
Aktualisering
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Bromsen
Tillförd	förtroendevald	pension
Övrig	post
Ändrat	livlängdsantagande	i	RIPS
Försäkring	IPR
Årets	utbetalningar

Summa pensionsförpliktelser

Förändring	av	löneskatt

Utgående ansvarsförbindelser

Framtida leasingkostnader
Leasingavtal bilar, operationell leasing
-inom	ett	år
-senare	än	ett	år	men	inom	tre	år

Summa leasingkostnader

25.700

13.966
17.674

70

23.575
8.496
5.980
5.057

516
4.098

18.254

123.385

0

161.669
31.563

0
907

1.370
0
0

-1.140
4.033
-3.071
-8.230

155.538

-1.487

154.051

0
0

0

23.927

13.958
18.685

809

11.783
8.474
6.963
5.786

374
10.395
13.442

114.589

0

164.613
32.138

0
937

3.040
0
0

1.405
0
0

7.751

162.244

-575

161.669

0
0

0

42.421

13.966
17.674

70

34.662
8.496
5.980
5.057

516
4.098

18.253

151.193

7.200

161.669
31.563

0
907

1.370
0
0

-1.140
4.033
-3.071
-8.230

155.538

-1.487

154.051

-12
-23.535

-23.547

38.718

13.958
18.685

809

19.560
8.474
6.962
5.786

374
10.396
15.522

139.244

7.200

164.613
32.138

0
937

3.040
0
0

1.405
0
0

7.751

162.244

-575

161.669

-4.797
-13.940

-18.737

             Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper, se sid 52.

Leasing understigande tre år betraktas som operationell leasing.
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Koncernen 
2018

Koncernen 
2017

272
-977

0
400
440

135

Notförteckning

Kommunen 
2021

Kommunen 
2020

Koncernen 
2021

Koncernen 
2020

tkr

25

26

Borgensåtaganden
Kommunägda företag
Vadstena	Fastighets	AB
VÖKBY	Bredband	AB

Summa borgensåtaganden

Justering för 
ej likviditetspåverkande poster
Skattekostnader
Realisationsvinst
Realisationsförlust
Upplösning	statlig	infrastruktur

Summa ej likviditetspåverkande 
poster

363.500
0

363.500

0
-1.881

0
440

-1.441

333.500
0

333.500

0
-3.714

0
440

-3.274

0
0

0

323
-7.548

0
440

-6.785

0
0

0

1.581
-3.714

0
440

-1.693

Borgensåtaganden  
Vadstena	kommun	har	i	januari	1995	ingått	en	solidarisk	bor-
gen	 såsom	 för	 egen	 skuld	 för	Kommuninvest	 i	 Sverige	AB:s	
samtliga	 nuvarande	 och	 framtida	 förpliktelser.	 Samtliga	 294	
kommuner	och	regioner	som	per	2021-12-31	var	medlemmar	
i	Kommuninvest	 ekonomiska	 förening	har	 ingått	 likalydande	
förbindelser.	 Mellan	 samtliga	 medlemmar	 i	 Kommuninvest	
ekonomiska	förening	har	ingåtts	ett	regressavtal	som	reglerar		
fördelningen	av	ansvaret	mellan	medlemskommunerna	vid	ett	
eventuellt	ianspråktagande	av	ovan	nämnd	borgensförbindel-
se.	Enligt	regressavtalet	ska	ansvaret	fördelas	dels	i		förhållan-
de	till	 storleken	 på	 de	medel	 som	 respektive	medlemskom-

mun	lånat	av	Kommuninvest	i	Sverige	AB;	dels	i	förhållande	till	
storleken	på	medlemskommunernas	respektive	insatskapital	i	
Kommuninvest ekonomisk förening. 
Vid	 uppskattning	 av	 den	 finansiella	 effekten	 av	 Vadstenas	
ansvar	enlig	ovan	nämnd	borgensförbindelse;	kan	noteras	att	
per	2021-12-31	uppgick	Kommuninvest	i	Sverige	AB:s	totala	
förpliktelser	till	510	966	139	138	kr	och	totala	tillgångar	till	
518.679.716.010	kr.	Kommunens	andel	av	de	totala	förplik-
telserna	uppgick	till	580.091.020	kr	(0,114	%)	och	andelen	av	
de	totala	tillgångarna	uppgick	till	589.725.846	kr	(0,114	%)



DEL 2  |  FINANSIELL REDOVISNING    47

Driftredovisning

Nämnd/styrelse Budget 
2021

Intäkter
2021

Budget
avvikelse

Intäkter
2020

Kostnader
2020

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Valnämnd
Överförmyndarnämnd

Kommunrevision
Samhälls- 
byggnadsnämnd
Kultur-	och	
utbildningsnämnd
Socialnämnd

VA-verksamhet

Summa  
nämnder och styrelse

Finansförvaltning

-1.021
-57.588

-5
-973

-775

-20.712

-184.545
-198.543

0

-464.162

464.162

0
24.038

0
0
6

10.449

26.978
75.156

20.233

156.859

509.169

Summa  
driftredovisning 0 12.310 -642.181

Kostnader
2021

Netto
2021

tkr

-790
-80.852

-7
-722
-780

-29.691

-209.352
-273.364

-20.233

-615.792

-37.927

-790
-56.814

-7
-722
-775

-19.242

-182.375
-198.208

0

-458.933

471.243

231
774
-2

251
0

1.470

2.171

335

0

5.229

7.081

0
24.380

0
0
0

14.633

28.233

85.972

20.180

173.398

488.949

-706
-78.509

-4
-686
-735

-32.362

-212.948

-276.576

-20.180

-622.706

-19.475

666.028 -653.718 12.310 662.347

Budgetjusteringar

Nämnd/styrelse Beslutad budget i 
kommunfullmäktige

Budget 2021

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Valnämnd
Överförmyndarnämnd

Kommunrevision
Samhälls- 
byggnadsnämnd
Kultur-	och	
utbildningsnämnd

Socialnämnd

Summa  
nämnder och styrelse

Finansförvaltning

-1.121
-54.425

-5
-973
-775

-19.082

-177.600

-186.269

-440.250

440.250

Budgeterat resultat 0 0

Justeringar
tkr

-100
3 163

0
0
0

1.630

6.945

12.274

23.912

-23.912

-1.021
-57.588

-5
-973
-775

-20.712

-184.545

-198.543

-464.162

464.162

0

Budgetjusteringar	avser	organisatoriska	förändringar,	kompensation	för	löneökningar	
och	kapitalkostnader	löpande	under	budgetåret.

-706
-54.129

-4
-686
-735

-17.729

-184.715

-190.604
0

-449.308

469.474

Netto
2020

20.166
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Investeringsredovisning

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelse
Samhällsbyggnadsnämnd
Kultur-	och	utbildningsnämnd
Socialnämnd
VA-nämnd

Summa  

Inkomster

0
430

0
0
0

430

tkr

Budget

-289.306

-222.663
-39.881
-5.700
-9.887
-11.175

Avvikelse  

241.271

206.544
16.645

5.112
7.499
5.472

Netto

-16.119
-23.236
-588

-2.388
-5.703

-48.035

Utgifter

-16.119
-23.666
-588

-2.388
-5.703

-48.465
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Avslutade investeringsprojekt

tkr
Nämnd

Budget 
2021

Förbrukat 
2021

Total
budget

Förbrukat 
totalt

Avvikelse mot 
totalbudget

Kommunstyrelse

IT-infrastrukturnät	(bredband)
Gemensamma	datasystem
Markköp	Kronoängen
Ofördelat	nämndprojekt
Bilar
Digital mötesutrustning
Ny	förskola	Vadstena	4:44	mfl.

6.988
3.078
2.991

967
846
350

0

6.409
1.121
3.230

54
0

386
202

6.988
3.078
2.991

967
846
350

34.172

6.409
1.121
3.230

54
0

386
38.780

579
1.957
-239
913
846
-36

-4.608

Kultur- och utbildningsnämnd

Inventarier	skolprojektet
Inventarier  
Klädskåp	Simhall
Inventarier kulturskola
Hyllor	bibliotek
Elevskåp
Utrustning simhall
IT-system	elevhälsa	

3.000
1.709

350
300
200

70
50
21

0
308

0
0

200
60

0
21

3.000
1.709

350
300
200

70
50
21

0
308

0
0

200
60

0
21

3.000
1.401

350
300

0
10
50

0

Socialnämnd

Bilar *)
Ofördelat	nämndprojekt
Tekniska	hjälpmedel
Inventarier	Vätterngården
Inventarier  
korttidsboende	Borghamn	
Inventarier	Wasagården	1
Inventarier	Trygghetsboende	
inventarier	dagcentral	Mårten
Inventarier	Wasagården	2	
Inventarier	hemsjukvård	
Inventarier	hemtjänsten	
Kontorsmöbler	

1.900
1.332
1.055

600

500
0
0
0
0
0
0
0

0
0

214
950

221
297

88
33
15
34
81
31

1.900
1.332
1.055

600

500
0
0
0
0
0
0
0

0
0

214
950

221
297

88
33
15
34
81
31

1.900
1.332

841
-350

279
-297
-88
-33
-15
-34
-81
-31

Summa 43.525 24.254 87.979 73.115 14.864

Samhällsbyggnadsnämnd

Gatusanering
Exploatering	Drottningmarken
Cirkusplatsen	flytt	av	Pilgrimsvägen	
(tidigare	skolprojekt)
Gatubelysning
Sopmaskin	Gata/park
Lekplatser
Utveckling	stadsmiljö
IT-infrastrukturnät	(bredband)

2.500
1.287

1.000
650
250
191
165

0

2.441
573

0
563
615
204
165

34

2.500
11.569

1.000
650
250
191
165

0

2.441
10.856

0
563
615
204
165

34

59
713

1.000
87

-365
-13

0
-34

VA-nämnd

VA-anläggningar 11.175 5.704 11.175 5.704 5.471

*)	Under	året	har	inköp	av	bilar	skett	via	leasing	istället,	motsvarande	288	tkr	i	anskaffningsvärde.	
Som	pågående	projekt	definieras	projekt	som	inte	är	avslutade	vid	utgången	av	räkenskapsåret	och	fortsätter	kommande	år.
Årligen	återkommande	investeringsprojekt,	ex.	gatusanering,	fordonsytbyte,	inventarier,	datasystem	m.m.	räknas	som	avslutade	 
i	ovanstående	uppställning.	Av	de	ej	utnyttjade	investeringsmedlen	överförs	merparten	till	2022.
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Pågående investeringsprojekt

Nämnd Budget 
2021

Förbrukat 
2021

Total
budget

Förbrukat 
totalt

Avvikelse mot 
totalbudget

Kommunstyrelse

Skolprojektet
Renovering	simhall	och	sporthall
Renovering		Mauritzonska	fastig- 
heten,	Skomakarstugorna
Övriga	fastighetsåtgärder
Fasad	Rådhuset
Markinköp	nytt	industriområde
Renovering 
fastighet	Apotekstomten
Ny	extern	webbplats
Beslutsstödssystem
Takrenovering	Apotekshuset

172.085
11.080

8.205
8.074
2.000
2.000

1.500
1.000
1.000

500

1.596
1.772

170
311

13
0

13
640
201

0

172.085
11.080

8.205
8.074
2.000
2.000

1.500
1.000
1.000

500

1.851
4.738

715
311

13
0

13
640
201

0

170.234
6.342

7.490
7.763
1.987
2.000

1.487
360
799
500

Socialnämnd

E-hälsa 4.500 424 4.500 424 4.076

Summa 245.782 23.781 252.777 34.543 218.234

Samhällsbyggnadsnämnd

Rådhustorget
Gång-	och	cykelväg	till	Motala
Exploatering.	div.	områden
Brygga	hamnarmen
Åtgärder	genomfarten	gatuarbeten
Starby	industriområde
Infart	Kronoängen
Birgittastranden
Parkeringar
Utveckling	stadsmiljö

10.128
9.500
4.572
3.189
1.644
1.500
1.112

921
809
463

9.831
3.428

196
378

1.116
26

2.929
15

331
391

17.123
9.500
4.572
3.189
1.644
1.500
1.112

921
809
463

16.827
3.428

196
378

1.116
26

2.929
15

331
391

296
6.072
4.376
2.811

528
1.474
-1.817

906
478

72

Av de ej utnyttjade investeringsmedlen överförs merparten till 2022.
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Resultaträkning VA-verksamhet
2021 2020 Koncernen 

2019
tkr

Verksamhetens	intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Finansiella	intäkter
Finansiella kostnader

Resultat före extraordinära poster

Extraordinära	intäkter
Extraordinära	kostnader

Årets resultat

20.233
-12.028
-6.824

1.381

0
-1.381

0

0
0

0

Balansräkning VA-verksamhet

155.805

155.805

1.603

1.603

157.408

155.805

809

794
1.603

157.408

2021 2020 Koncernen 
2019

tkr

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Mark,	byggnader	
och	tekniska	anläggningar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga	fordringar

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skuld	till	taxekollektivet
Upplupna	kostnader	
och	förutbetalda	intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa skulder

Särredovisning VA-verksamhet

20.180
-11.138
-6.736

2.306

0
-2.306

0

0
0

0

154.684

154.684

70

70

154.754

154.684

70

0
70

154.754



52    DEL 2  |  FINANSIELL REDOVISNING

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning (2018:597) och re-
kommendationer från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR) vilket bl.a. innebär att:
•

•

•

•

•

•

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller 
transaktioner som inte är extraordinära men som är vikti-
ga att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder. 
Jämförelsestörande poster särredovisas i not till resultat- 
räkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som 
är sällan förekommande och av större belopp. Som jäm-
förelsestörande betraktas bland annat realisationsvinster 
och realisationsförluster.

Ändrade redovisningsprinciper
Från 2019 bokförs och redovisas VA-verksamheten, som 
bedrivs i gemensam nämnd med Motala kommun, i 
kommunens räkenskaper. VA-verksamheten särredovisas 
för resultaträkningen och för balansräkningen i den mån 
uppgifter finns tillgängliga i den gemensamma nämnden.

Intäkter
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter ba-
seras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekom-
mendation RKR R2 Intäkter. 

Övriga intäkter
Investeringsbidrag tas upp som en förutbetald intäkt och 

redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över 
anläggningens nyttjandeperiod enligt RKR R2 Intäkter. 

Effekter av Coronapandemin
Statlig kostnadsersättning för att förhindra smittsprid-
ning inom hälso- och sjukvård och omsorgen om äldre 
och funktionsnedsatta, samt kostnadsersättning för höga 
sjuklönekostnader har under 2021 tagits upp som verk-
samhetens intäkter.

Kostnader
Avskrivningar
Avskrivning av immateriella och materiella anläggnings-
tillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med 
linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På till-
gångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs 
inga avskrivningar. Avskrivningen påbörjas månaden ef-
ter inköp/färdigställande.

Avskrivningstider  
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommu-
nen: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33, 40, 50, 75 år. En samlad be-
dömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp 
görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den närmast lägre 
avskrivningstiden. Omprövning av nyttjandeperiod sker 
om det finns omständigheter som pekar på att det är nöd-
vändigt, vilket inte har skett under 2021. Viss vägledning 
om avskrivningstider fås av RKR:s idéskrift om avskriv-
ningar. 

Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, d.v.s. lika stora 
nominella belopp varje år, komponentavskrivning. 

Lånekostnader
Vadstena kommun tillämpar huvudmetoden enligt re-
kommendation RKR R7 Finansiella tillgångar och fi-
nansiella skulder. Lånekostnader belastar resultatet för 
den period de hänför sig till. Lånekostnader inräknas inte 
i tillgångens anskaffningsvärde.

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångarna avsedda för stadigvarande bruk och innehav 
med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som 
anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 
mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ½ 
prisbasbelopp (23 800 år 2021) och gäller som gemensam 
gräns för materiella och immateriella tillgångar.

Leasing
Enligt RKR R5 Redovisning av hyres-/leasingavtal ska  
leasingavtal klassificeras som finansiella om de ekonomis-

Intäkterna redovisas i den omfattning det är sanno-
likt att de ekonomiska tillgångarna kommer att till-
godogöras kommunen och intäkterna kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaff- 
ningsvärde där inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett en-
ligt god redovisningssed.
Löner, semesterersättningar och övriga löneförmå-
ner har redovisats enligt kontantmetoden med un-
dantag för eventuella retroaktiva löner enligt löneav-
tal. Undantag har för 2021 även skett för decembers 
vikariekostnader, orsakade av den höga smittsprid-
ningen och då gällande karantänsregler. Kostnader-
na uppgår till 600 tkr inkl personalomkostnader.
Värdering av kortfristiga placeringar har skett enligt 
principen om det lägsta av verkligt värde och an-
skaffningsvärdet. 
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ka fördelar och risker som förknippas med ägandet av ob-
jektet i allt väsentligt överförs till leasetagaren. Tillgång-
ar i avtal som är klassificerade som finansiell leasing ska 
redovisas som anläggningstillgång och förpliktelsen att i 
framtiden betala leasingavgifter redovisas som skuld i ba-
lansräkningen. Tillgångarnas värde skrivs av med samma 
modell och avskrivningstid som om de varit köpta. Be-
talda leasingavgifter redovisas som amortering och ränta. 
Framtida minimileaseavgifter beräknas utifrån uppgifter 
från leasegivaren och anges som en förpliktelse inom lin-
jen. Leasingavtal avseende fordon inköpta under 2020 
och framåt klassificeras som finansiell leasing.

Exploateringstillgångar
Exploateringstillgångar redovisas som omsättningstillgång.

Avsättningar
Enligt rekommendation RKR R9 Avsättningar och an-
svarsförbindelser, ska en avsättning redovisas i balansräk-
ningen när 
a) en kommun har en befintlig förpliktelse som en följd av 
en eller flera inträffade händelser,
b) det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krä-
vas för att reglera förpliktelsen samt
c) en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kom-
munen är beräknade enligt RIPS21. Pensionsskulden 
redovisas enligt blandmodellen. Den pensionsskuld som 
intjänats fr.o.m. 1998 redovisas som en avsättning i ba-
lansräkningen. Beräkningarna har utförts av KPA. Den 
årliga förändringen av pensionsskulden redovisas bland 
verksamhetens kostnader i resultaträkningen. Den finan-
siella delen av pensionsskuldsökningen redovisas som en 
finansiell kostnad. Den avgiftsbestämda ålderspensionen 
(tidigare benämnd individuella delen), inklusive löne-
skatt, är kostnadsförd och redovisas som en kortfristig 
skuld då utbetalningen sker i mars året efter. Pensions- 
åtaganden inklusive löneskatt som uppkommit före 1998 
redovisas som en ansvarsförbindelse.
Vadstena Fastighets AB har försäkrat hela sitt pensions-
åtagande. 

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel
Enligt rekommendation RKR R10 Pensioner ska förvalt-
ningsberättelsen innehålla upplysningar om pensionsför-
pliktelser och pensionsmedelsförvaltningen. Finansiella 
placeringar avseende pensionsmedel ska redovisas. Om 
pensionsmedel inte finns ska detta anges. Vadstena kom-
mun har inga sådana placeringar. Kommunen tillämpar 
s.k. återlåning för hela pensionsförpliktelsen.

Pensioner förtroendevalda
Enligt rekommendation RKR R10 Pensioner ska ut-
fästelser om särskild avtalspension redovisas på balans-
räkningens skuldsida, i allmänhet som avsättning enligt 
kriterierna i 6 kap. 11 § KRL, annars som skuld. Pensions-
förpliktelse till förtroendevalda enligt pensionsreglemen-
te där utbetalning påbörjats ska redovisas som avsättning 
oavsett när intjänandet skett. Detsamma gäller förpliktel-
se där man har grund att anta att utbetalning kommer att 
ske. KPA har beräknat framtida pensionsåtaganden och 
detta har tillförts kommunens pensionsavsättning och 
ansvarsförbindelse. 
 
Sammanställd redovisning
Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredo-
visningen omfatta en sammanställd redovisning. I den 
kommunala koncernen ingår samtliga bolag där kom-
munen har 100 procents inflytande i. Syftet med den 
sammanställda redovisningen är att ge en helhetsbild av 
kommunens ekonomi och åtaganden. Inom koncernen 
finns verksamheter som bedrivs i företagsform och som 
kommunen har ett betydande inflytande i. 
Ägarandelen i Smånet AB är 25 %, men bolaget tas inte 
med i den sammanställda redovisningen då effekten på 
kommunkoncernens ekonomi inte uppgår till väsentliga 
belopp.

Den sammanställda redovisningen baseras på kommu-
nens och dotterföretagens balans- och resultaträkningar. 
Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden 
med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden inne-
bär att det egna kapital som förvärvats vid anskaffnings-
tillfället har eliminerats. Med proportionell konsolidering 
menas att om dotterföretagen inte är ägda till 100 procent 
tas endast ägd andel av räkenskaperna med i redovisning-
en. Elimineringar har i allt väsentligt gjorts för interna 
mellanhavanden mellan kommunen och respektive före-
tag. Eventuella periodiseringsdifferenser korrigeras. 

Interna redovisningsprinciper
Kapitaltjänstkostnader
Kapitaltjänstkostnaden utgörs av avskrivningar och in-
tern ränta. Avskrivningen beräknas på tillgångarnas ur-
sprungliga nettoanskaffningsvärde och är linjär, d.v.s. lika 
stort belopp varje år under nyttjandetiden. Intern ränta 
beräknas på tillgångarnas bokförda värden. Räntesatsen 
2021 var 1,25 procent (1,50 procent 2020).

Personalomkostnadspålägg
I samband med bokföring av lön kostnadsförs personal- 
omkostnader (arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och 
intjänad pensionsrätt). Under 2021 har kalkylerat perso-
nalomkostnadspålägg varit 40,15 procent (40,15 procent 
2020) enligt rekommendation från Sveriges Kommuner 
och Regioner.
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Kommunfullmäktige Resultaträkning	(tkr)
Intäkter
Kostnader

varav personalkostnader

2020

0
-706
-397

0
-941
-562

2019

Nettokostnader

Budget
Budgetavvikelse

-706

-1.009
303

-941

-1.097
156

varav kapitalkostnader 0

0
-790
-452

2021

-790
-1.021

231

0 0

Mandatfördelning 2018-2022

Moderaterna 

Socialdemokraterna

Konsensus

Centerpartiet

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet	

Miljöpartiet

Kristdemokraterna

Liberalerna

Totalt

8

8

8

3

3

2

2

1

0

35

Mandatfördelning 2014-2018

Moderaterna 

Socialdemokraterna

Konsensus

Centerpartiet

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet	

Miljöpartiet

Kristdemokraterna

Liberalerna

Totalt

7

10

9

2

1

1

2

2

1

35

Ekonomi 
Kommunfullmäktiges kostnader var även under 2021 
lägre än budgeterat. Verksamheten påverkades mer av 
pandemin än beräknat. Vissa planerade aktiviteter kunde 
inte genomföras, bland dem det traditionella firandet av 
nationaldagen.  

Verksamhet 
Kommunfullmäktige hade sex sammanträden under året, 
ett färre än planerat. Fyra av dessa var distansmöten och 
samtliga var utan begränsning i antalet ledamöter. Gene-
rellt fungerade distansmötena väl, men försenades vissa 
gånger av tekniska problem vid uppstarten. Ny teknisk 
utrustning förbättrade genomförandet till viss del och 
möjliggör direktsändning av fysiska möten i framtiden, 
om kommunfullmäktige beslutar om det. 
Nationaldagen firades naturligtvis även 2021, men hu-
vudsakligen på distans genom video. Traditionen att 
dela ut svenska flaggor och att vid en ceremoni hälsa nya 
svenska medborgare välkomna till Vadstena genomfördes 
fysiskt.

Framtid 
Då pandemirestriktionerna släpper kommer även Kom-
munfullmäktige att återgå till fysiska möten. För att öka 
ledamöternas och åhörarnas kunskap om verksamheterna 
i kommunen planeras informationspunkter med fråge-
stund under några möten 2022. Förberedelser pågår inför 
den nya mandatperioden 2023, med översyn av reglemen-
ten, arbetsordningar mm.
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Resultaträkning	(tkr)
Intäkter
Kostnader

varav kapitalkostnader

Nettokostnader
Budget

2021

0

-4
0

-7
-5

205

-387
0

-205
-445

2019

0

-4
0

-4
-5

2020

varav personalkostnader
-7 -410-4

Budgetavvikelse -2 2401

Valnämnd

Ekonomi
Valnämndens resultat visar på en liten negativ avvikelse. 
Det beror på att kostnader för utbildning är högre än 
budgeterat.

Verksamhet
Valnämnden ansvarar för allmänna val till riksdag, region 
och kommunfullmäktige och val till Europaparlamentet 
samt folkomröstningar.
Under 2021 har inga val skett, därför har nämndens arbe-
te varit i liten omfattning. 

Framtiden
Under 2022 kommer val till riksdag, regionfullmäktige 
och kommunfullmäktige ske och under 2024 sker val till 
Europaparlamentet. För att genomföra 2022 års val kom-
mer en valsamordnare anställas.

Överförmyndarnämnd
Ekonomi
Resultatet för överförmyndarnämnden visar på en positiv 
avvikelse på 251 tkr. Jämfört med tidigare år har kostna-
den för den gemensamma nämnden minskat. 
Under 2021 har kansliet i Motala haft vakanser vilket 
inneburit att kostnaden för nämnden varit lägre och där-
med har medel betalats tillbaka till Vadstena. Kostnader 
för köp av juridiskt biträde och ersättningar till gode män 
där kommunen går in som betalningsföreläggare har varit 
lägre än budgeterat men jämförbart med tidigare år.

Verksamhet
Från och med 2015 ingår Vadstena kommun i en ge-
mensam överförmyndarnämnd med Mjölby, Motala och 
Ödeshögs kommuner och nämnden administreras av 
Motala kommun. 
Antal aktiva ärenden för Vadstena har varit relativt kon-
stant de senaste åren, ca 95 till 105 ärenden per år. Tidi-
gare år har ensamkommande flyktingbarn kommit till 
kommunen men så har fallet inte varit under 2021. 

Framtiden
Arbetet i den gemensamma nämnden upplevs som myck-
et positivt och från den 1 januari 2023 utökas nämnden 
med Boxholms kommun.

Resultaträkning	(tkr)
Intäkter
Kostnader

varav kapitalkostnader

2021

0
-722

-

0
-872

-

2019

0
-686

-

Nettokostnader
Budget

-722
-973

-872
-906

-686
-955

Budgetavvikelse 251 34269

2020

varav personalkostnader -8 -20-6
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Resultaträkning	(tkr) 2020

24.380
-78.510

-30.254

-54.595

Intäkter
Kostnader

varav personalkostnader

Budget

27.415
-82.377

-31.973

-54.130Nettokostnader -54.962
-53.937

2019

465Budgetavvikelse -1.025

Nettoinvesteringar -15.115 -68.820

varav kapitalkostnader -6.971 -7.028

24.038
-80.852

-27.560

-57.588

2021

-56.814

774

-16.119

-7.234

Kommunstyrelse

Ekonomi
Kommunstyrelsens utfall visar på en positiv avvikelse 
jämfört med budget. Överskottet beror främst på högre 
intäkter för bredband.

Personalkostnaderna är lägre än budgeterat och har mins-
kat med 5 mkr sedan 2019. Orsakerna är främst effekti-
viseringar och organisationsförändringar. Men även lägre 
kostnader för fackliga företrädare.

Övriga kostnader är högre än budgeterat och framförallt 
är det licenskostnader som ökat, men även kostnader för 
räddningstjänst och kommunens försäkringar. Bland öv-
riga kostnader under 2021 finns flera som är av engångs-
karaktär, bland annat inom IT.

Jämfört med tidigare år är intäkterna lägre. Under 2019 
erhölls bidrag från Migrationsverket och intäkter för 
bredbandsanslutningar låg på en hög nivå. 2021 har in-
täkterna minskat ytterligare då kostenhetens överskott 
återförts till nämnderna. Jämfört med föregående år är 
övriga kostnader högre och personalkostnaderna lägre, 
vilket beror på kostnader för köp av tjänst istället för kost-
nader för egen personal i samband med samverkan med 
Mjölby kommun avseende IT och telefoni.

Verksamhet
Kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp kom-
munens verksamhet och ekonomi och har också enligt lag 
uppsiktsplikt över verksamhet som bedrivs i kommunens 
bolag. Kommunstyrelsens verksamheter fördelas inom 
följande avdelningar: ekonomi, HR, kost samt kansli.

2021 var ett år som först och främst präglades av coro-
napandemin, där kommunens krisledning och kriskom-
munikation letts och samordnats från kommunstyrelsens 
förvaltning. Detta arbete har under året krävt stora perso-
nella och ekonomiska resurser för att hantera. Trots det-
ta har ett tydligt framåtsyftande utvecklingsarbete också 
pågått under året, vilket bland annat ledde fram till att 
kommunfullmäktige i november beslutade om den störs-
ta investeringen i modern tid i Vadstena – i skollokaler, 
kök, sport- och ishall (genom renovering, ny-, om- och 
tillbyggnad).

Kommunstyrelsen har även under 2021 arbetat aktivt 
för att bidra till att nå Vadstena kommuns tre strategiska 
inriktningsmål för mandatperioden – hållbarhet, attrak-
tivitet och en vilja att växa. Inom ramen för hållbarhets-
arbetet gav kommunstyrelsen under året förvaltningen i 

uppdrag att komma med förslag på hur Agenda 2030 och 
de 17 globala hållbarhetsmålen kan integreras i styrning-
en och ledningen av kommunen framöver. Därutöver har 
källsortering möjliggjorts och förenklats i samtliga kom-
munala verksamheter.

I Vadstena kommun finns en tydlig inriktning där samt-
liga kommunala verksamheter, inklusive kommunala 
bolag, ska arbeta aktivt med attraktivitetsfrågan utifrån 
sina respektive uppdrag. För kommunstyrelsen har detta 
under 2021 inneburit bland annat att ett trådlöst nätverk 
(wifi) har installerats i stadskärnan som är kostnadsfritt 
och öppet för vem som helst att använda. Nätverket var 
i drift i god tid innan turistsäsongen och nyttjades flitigt 
under sommarmånaderna, vilket visar att åtgärden bidrar 
till platsens attraktivitet och upplevda, i det här fallet di-
gitala, tillgänglighet.

Som organisation arbetar kommunen hela tiden med att 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av såväl potenti-
ella medarbetare som redan anställd personal. Vadstena 
kommun behöver kontinuerligt både vässa sitt erbjudan-
de och marknadsföra fördelarna med att arbeta i en liten 
organisation. 

Vadstena har goda förutsättningar för att växa. Kommun-
fullmäktige har under 2021 antagit en ny detaljplan för 
Tycklingeområdet, som kommer att innebära att en helt 
ny stadsdel kan komma att växa fram med upp emot 450 
boenheter. Bredbandsutbyggnaden i staden såväl som 
på landsbygden har fortsatt och med de insatser som be-
räknas ske de kommande tre åren kommer de nationella 
målen att nås i god tid. Detta möjliggör ett boende i Vad-
stena kommun på de moderna villkor som har vuxit fram 
under, och till stor del på grund av, pandemin. 

Under det gångna året har drygt 80 nya bostäder (lägen-
heter och villor) byggts, vilket både leder till flyttkedjor 
inom kommunen och möjliggör inflyttning från andra 
kommuner. Vi ser att befolkningen har ökat med 105 
personer trots att födelseunderskottet är -43 personer.  
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Framtiden
Minskande intäkter och ökande utgifter är en framtids-
prognos som är gemensam för såväl kommuner som regi-
oner i Sverige, och Vadstena är dessvärre inget undantag. 
Detta beror till stor del på att andelen arbetsföra personer 
i befolkningen minskar, vilket både ökar konkurrensen 
om arbetskraft och minskar skattebasen. För att klara 
utmaningarna behöver Vadstena kommun därför arbeta 
både smart och systematiskt med att hela tiden söka nya 
sätt att arbeta mer effektivt. Till detta är tillitsbaserad 
styrning och ledning en viktig nyckel, då mer frihet för 
professionerna både ökar möjligheterna till att styra det 
egna arbetet och till vardagsinnovation – att hitta nya me-
toder, nya produkter eller tjänster – för att underlätta i 
arbetsvardagen.

Med bibehållet kärnuppdrag för kommuner, det vill säga 
vård, skola, omsorg samt myndighetsutövning, men mins-
kade resurser – såväl monetära som personella – krävs ny-
tänkande och nyorganisering. I denna utmaning kan varje 
enskild kommun svårligen stå ensam, utan samverkan och 
samarbete kommer att vara en mycket viktig, kanske till 
och med avgörande, faktor för att lyckas med att upprätt-
hålla välfärdstjänsterna på lokal nivå. Under det gångna 
året har därför samverkan med Mjölby kommun gällande 
IT och växeltelefoni beslutats och verkställts. Beslut har 
även fattats om ett gemensamt lönekontor med Mjölby 
kommun, vilket träder i kraft 1 april 2022.

Mål och uppföljning
De nämndspecifika målen syftar till att bidra till att nå 
Vadstena kommuns tre strategiska mål för mandatperio-
den 2018-2022 – Växande Vadstena, Attraktiva Vadstena 
samt Hållbara Vadstena. Varje nämndspecifikt mål ska 
uppnås genom ett eller ett flertal åtaganden, vilka definie-
rats i förvaltningarnas verksamhetsplaner. I dessa anges 
även de indikatorer som används för att mäta eller bedö-
ma, måluppfyllelsen.
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Kommunstyrelsens	mål:

IndikatorMål 2021 Kommentar

Vadstena kommun ska utveck-
las	med	en	långsiktigt	hållbar	
ekonomi,	för	att	klara	komman-
de	investeringsbehov.

Genomfört	Ja/Nej

Genomfört	Ja/Nej

Genomfört	Ja/Nej

Genomfört	Ja/Nej

Genomfört	Ja/Nej

Genomfört	Ja/Nej

Genomfört	Ja/Nej

Växande Vadstena
Aktivitet Måluppfyllelse

Utarbeta	riktlinjer	för	
lokalförsörjning

Utarbeta	en	lokal-
försörjningsplan	för	
skola,	förskola	och	
fritidshem

Utarbeta	en	lokal-
försörjningsplan	för	
övriga verksamheter

Utarbeta	en	lokal-
process	för	hela	
koncernen

Utarbeta	en	under-
hållsplan

Etablera	en	koncern- 
övergripande	sam-
verkansgrupp	kring	
lokalfrågor

Utarbeta	en	hyres-
modell

Beslutad i kommun-
styrelsen	i	december	
2021.

Investeringsbeslut	i	
kommunfullmäktige	i	
december	2021.

Framtagen under 
2021.

Framtagen under 
2021.

Framtagen under 
2021.

En	lokalförsörjnings-
grupp	har	bildats	och	
träffas	regelbundet.	
Gruppen	har	varit	
med	i	arbetet	med	
att	ta	fram	riktlinjer	
samt	en	lokalförsörj-
ningsplan.

Arbetet	är	påbörjat,	
men	hänsyn	behöver	
tas	till	nya	lokaler	i	
samband	med	det	så	
kallade	skolprojektet.	
Arbetet	fortsätter	
under 2022.

4

4

4

4

4

4

6
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Kommunstyrelsens	mål:

IndikatorMål 2021 Kommentar

Vadstenas	kommuns	hållbar-
hetsarbete	ska	anpassas	till	
FN:s	globala	hållbarhetsmål	
samt	de	nationella	miljömålen.

Vadstena kommun ska söka 
samverkan	där	så	är	möjligt.

Hållbara Vadstena
Aktivitet Måluppfyllelse

Utarbeta	en	plan	för	
systematiskt	hållbar-
hetsarbete

Källsortering	i	
samtliga kommunala 
verksamheter

Utarbeta	förslag	till	
lönesamverkan

Kommunstyrelsen	
har givit förvalt-
ningen	i	uppdrag	att	
utarbeta	förslag	på	
hur Agenda 2030 
kan integreras i 
kommunens	styrning	
och	ledning.	Arbetet	
beräknas	vara	färdigt	
för	politisk	behand-
ling under första 
halvåret	2022.

Ett	system	för	
källsortering	är	utar-
betat,	men	leverans	
av	källsorterings-
möbler	till	samtliga	
verksamheter sker 
först	i	februari	2022.

Kommunstyrelsen	
har	fattat	beslut	om	
lönesamverkan	från	
1	april	2022.

6

6

4

Antagen	plan	ja/nej

Etablerat	system	
för	källsortering	i	
samtliga kommunala 
verksamheter	ja/nej

Klart	ja/nej
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Vadstena kommun ska vara 
en	attraktiv	arbetsgivare	där	
människor	trivs	och	utvecklas.

Vadstena	kommun	ska	styras,	
ledas	och	organiseras	på	ett	
resurseffektivt	sätt.

Heltidsresan

Chefsutveckling

Implementera	besluts-
stödssystem

Översyn	av	den	poli-
tiska	organisationen	
inför	ny	mandatperiod

Andelen	heltidsan-
ställda	har	under	
året	ökat,	om	än	
blygsamt,	från	56,6%	
till	58%	.
Arbetet	med	heltids-
resan har varit under 
utredning under 
första	delen	av	2021,	
vilket	gjort	att	det	
konkreta	arbetet	
tappat	fart.	Målet	
som	sådant	är	därför	
inte	uppnåt.	

Chefsutbildning	inom	
arbetsmiljö	samt	ar-
betsrätt	genomfördes	
under 2021.

Implementeringsar-
betet	har	förskjutits	
på	grund	av	pande-
min	och	fortsätter	
under 2022.

Kommunfullmäktige	
behandlade	och	
beslutade	om	ny	
politisk	organisation	
för	mandatperioden	
2023-2026	i	novem-
ber	2021.

6

4

6

4

Andelen	heltids- 
anställda	ska	öka

Genomfört	ja/nej

Genomfört
ja/nej

Mål 2021

Attraktiva Vadstena

Kommunstyrelsens	mål:
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Resultaträkning	(tkr) 2020

14.633
-32.362

-10.406

-17.729
-20.269

Intäkter
Kostnader

varav personalkostnader

Nettokostnader
Budget

8.715
-28.137

-10.784

-19.422
-19.466

2.540Budgetavvikelse 44

-18.569Nettoinvesteringar -14.839

2019

varav kapitalkostnader -4.814

10.449
-29.691

-10.850

-19.242

-20.712

2021

1.470

-23.236

-5.302 -4.905Ekonomi 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott mot 
budget på 1.470 tkr. Högre avgiftsintäkter främst gäl-
lande bygglov samt lägre personalkostnader inom verk-
samheterna Mark och exploatering samt Miljö och hälso- 
skydd är främsta orsakerna till nämndens överskott. Re-
sultatet dämpas dock av verksamhet Gata och park där 
förvaltningsavtalet med Vadstena förvaltnings AB, hante-
ring av döda träd samt ökade elpriser orsakat högre kost-
nader än budgeterat.

Jämfört med föregående år har samhällsbyggnadsnämn-
dens nettokostnader ökat med 1.513 tkr. Intäkter ex-
klusive tomtförsäljning har minskat med 300 tkr 2021 
eftersom 2020 innehöll högre intäkter kopplade till 
asfaltsåterställningar efter fibergrävningar. Övriga kost-
nader har ökat då förvaltningsavtal gällande parkskötsel 
har samlats inom samhällsbyggnadsnämnden. Investe-
ringstakten har ökat vilket bidrar med 500 tkr i ökade 
kapitalkostnader. Inkluderat i nettokostnadsökningen är 
ordinarie löneöversyn på 200 tkr.

Verksamhet
Samhällsbyggnadsnämndens övergripande uppdrag är 
att möjliggöra en växande befolkning, bidra till en hållbar 
samhällsutveckling samt skapa trygga och attraktiva mil-
jöer för våra medborgare, företagare och besökare. Nämn-
den ansvarar bland annat för detaljplanering, mark- och 
exploateringsfrågor, bygglov, byggnadsinspektion, tillsyn 
inom miljö, hälsoskydd och livsmedel samt förvaltning av 
offentlig mark. Samhällsbyggnadsnämnden är tillika tra-
fiknämnd.
 
De nämndspecifika målen för 2021 fokuserar på att i 
snabb takt möjliggöra nya bostäder och genom inves-
teringar i den offentliga miljön skapa attraktiva, trygga 
och tillgängliga miljöer. För myndighetsutövningen ska 
kompetensen inom avdelningens myndighetsutövning 
vidmakthållas och utvecklas för en snabb, rättsäker och 
korrekt handläggning. 

Under året har slutbesked för drygt 80 färdigställda bo-
städer utfärdats och under senhösten släpptes de sista 
tomterna på nybyggnadsområdet Södra Drottningmar-
ken till tomtkön. Intresset för kommunala tomter för 
villor är fortsatt stort och tomterna bokas upp snart efter 
annonsering. Detta innebär att kommunen nu i princip 
inte har några lediga tomter att erbjuda. I dagsläget finns 
inte heller några tillgängliga industritomter. Förvaltning-

en har under året genomfört ett tjugotal dialoger med 
byggaktörer, framför allt med förfrågningar om mark för 
bostadsetableringar, men även industritomter.

Detaljplanen för området öster om Tycklingevägen, med 
möjlighet för ca 300-450 bostäder, har antagits under 
året. Parallellt har arbetet med detaljplanen för området 
Vadeslätt vid Kvissberg påbörjats. Planen möjliggör för ca 
150-200 nya bostäder och förväntas kunna antas under 
2022. Under året har detaljplaneförslaget som möjliggör 
en utbyggnad av Starby industriområde varit på samråd 
och granskning. Planen planeras att antas under våren 
2022. 

Totalt sett kan en liten tillbakagång ses vad gäller antalet 
inkomna ärenden hos plan- och bygglovsavdelningen 
under 2021 jämfört med föregående år. Under 2021 har 
118 lovärenden (132), 55 anmälningsärenden (58) samt 6 
strandskyddsärenden (4) inkommit. En liten ökning kan 
skönjas vad gäller förhandsbesked på landsbygden, från 
4 ärenden under 2020 till 8 ärenden under 2021. Hand-
läggningstiderna klarar målet att 85% ska beslutas inom 
sex veckor från det att en fullständig ansökan har kommit 
in till nämnden. Under högsäsong och semesterperioder 
är dock andelen ärenden som överstiger handläggningstid 
på sex veckor fler. 

Ombyggnation av Rådhustorget har slutförts under 2021 
med ny markbeläggning om ca 3 500 m2, ny belysning och 
möblering samt ca 750 m2 markvärme. Mark- och exploa- 
teringsavdelningen har under året även byggt om buss-
hållplatserna längs gamla genomfarten, vilket medförde 
att busstrafiken kunde dras om till en mer effektiv och rak 
sträcka.  Antalet ställplatser och elplatser för husbilar har 
utökats i samband med att området vid båtuppställnings-
platsen har röjts på träd som var i dåligt skick och utgjor-

Samhällsbyggnadsnämnd

Utfall 2021 påverkas av tomtförsäljning 3 361 tkr vilket 
är bokfört som en kostnad och intäkt. Motsvarande belopp 
för bokslut 2020 är 7.266 tkr och för bokslut 2019 1.221 
tkr. Nettoutfallet påverkas inte av detta. 
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de fara. Det har överhuvudtaget under året varit mycket 
arbete med nedtagning av träd på grund av almsjuka eller 
ålder i Vadstenas offentliga miljöer. Återplantering sker 
fortlöpande i dialog med Länsstyrelsen. 

Gång och cykelvägen mellan Katarinaskolan och Drott-
ningmarken har försetts med ny belysning, längs en 
sträcka av 900 meter. Parkeringen vid Birgittastranden har 
utökats och hårdgjorts med 20 nya parkeringsplatser. Ny 
infart från Ödeshögsvägen, fördröjningsdamm och avled-
ningsdike har anlagts till industritomten för Helhetshälsa 
AB:s räkning vid Kungs Starby. Vidare har första etappen 
av ny infartsväg till industriområdet Kronoängen byggts. 
Fyren på stora hamnpiren har renoverats i sin helhet.

Under året har pandemin fortsatt med tillsynskontroller 
av serveringsställen som följd, sammanlagt gjordes ca 50 
kontroller. Trots pandemin har miljöavdelningen i stort 
sett fortsatt ordinarie tillsyn om än i anpassad form. Un-
der året har 62 inspektioner av miljöfarlig verksamhet 
genomförts, 43 inspektioner inom hälsoskydd, 70 livs-
medelkontroller och 75 fastigheter med små avlopp har 
inventerats. I jämförele med andra kommuner har Vadste-
na kommun lyckats utföra tillsynen på en hög nivå.

Energi- och klimatrådgivaren, som vi har gemensam med 
Mjölby kommun, har under året varit i kontakt med ca 
25 privatpersoner och två företag. Energirådgivaren har 
arrangerat två digitala föreläsningsserier. Under våren 
solceller, energieffektivisering, värmepumpar och elbilar 
och under hösten, laddinfrastruktur och tips och råd 
inför ett elbilsköp. Under föreläsningsserierna har ca 30 
Vadstenabor deltagit. Separata föreläsningar har anord-
nats för företag. En folder med tips och råd inför en sol-
cellsinstallation, riktat mot privatpersoner, företag och 
bostadsrättsföreningar, har tagits fram. Annonsering om 
verksamheten har skett kontinuerligt under året.

Framtid
Plan- och bygglovavdelningen
Arbetet med nya och redan igångsatta planarbeten för 
bostäder är en fortsatt prioritet under de närmsta åren i 
linje med det strategiska målet om ett växande Vadstena. 
Den kontinuerliga detaljplaneläggningen för bostäder de 
senaste åren har lett till att det inte finns ytterligare tät-
ortsnära områden utpekade för planläggning av bostäder. 
Detta ställer krav på att inleda processen att ta fram en ny 
översiktsplan där nya bebyggelseområden kan förankras, 
utredas och ges stöd. Den 1 april 2020 ändrades plan- och 
bygglagen vad gäller översiktlig planering, vilken nu stäl-
ler krav på att en ny översiktsplan eller planeringsstrategi 
ska ha antagits av kommunfullmäktige senast 24 månader 
efter ordinarie val. De nya reglerna ställer också krav på 

att översiktsplanen ska medverka till att minska klimatpå-
verkan. Utredningsarbeten inför ny översiktplan påbörjas 
under 2022, medan arbetet med medborgadialoger och 
framtagande av den digitala översiktsplanen planeras till 
2023.
Detaljplanearbetet för vårdcentrum i Birgittaområdet har 
avvaktat besked från Region Östergötland, men kommer 
nu att gå in ett mer aktivt planerande efter att utrednings-
arbete kring byggnadens funktionalitet har färdigställts. 
Denna planering, tillsammans med närliggande projekt 
inom Klosterängen 5, inleder övergripande utredningsar-
bete för omvandling av Birgittaområdet till bostadsom-
råde med möjlighet för verksamheter/arbetsplatser att 
starta.

Under kommande år har avdelningen i uppdrag att arbe-
ta fram en detaljplan för ny räddningsstation. Frågan om 
lokalisering pågår för närvarande. Vidare ska avdelningen 
ha beredskap för ytterligare 2-3 planer genom ansökning-
ar om planbesked. Tillgänglig mark för nya bostäder för-
väntas fortsatt bidra till en god nivå av antalet bygglov- 
ärenden under ett flertal år framöver. 

Den strategi för digitalisering som togs fram under 2021 
med fokus att kunna möta andra myndigheters krav på en 
digitaliserad samhällsbyggnadsprocess gör det möjligt för 
plan- och bygglovsavdelningen att stegvis implementera 
och förbättra programverktyg som bland annat möjlig-
gör en helt digital ärendehantering. Analystjänsten NKI 
(nöjd kund index) som introducerades under 2021 kom-
mer under året ge insikter i hur verksamheten/handlägg-
ningen upplevs för sökande och hur den kan förbättras.

Mark- och exploateringsavdelningen
I takt med att nya detaljplaner på kommunens mark fär-
digställs ansvarar mark- och exploateringsavdelningen för 
utbyggnad av infrastruktur och markanvisningar i nya 
utbyggnadsområden. Under 2022 genomförs byggnation 
av ny gata, VA-anslutning och cykelväg i anslutning till 
Vibo gårds markanvisning i Tycklingeområdet. Däref-
ter följer projektering, fastighetsbildning, byggnation av 
gator och annan infrastruktur inom detaljplaneområdet 
öster om Tycklingevägen. Tomter inom etapp 1 beräknas 
vara byggklara under 2023. Utbyggnad i verksamhetsom-
rådet Starby planeras under 2023. Vidare ska avdelningen 
ha beredskap för kommande detaljplaners behov av ge-
nomförande och fortsatt fokus på att attrahera byggher-
rar till kommunen genom en aktiv dialog med markna-
dens byggaktörer.

Satsningen på att skapa trygga, tillgängliga och attraktiva 
miljöer för medborgare och besökare i Vadstena kommer 
att fortsätta under åren framöver. Ombyggnaden av gam-
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la genomfarten fortsätter under 2022 genom ombyggnad 
av korsningen vid brandstationen. I korsningen Järnvägs-
gatan-Ödeshögsvägen ska VA-ledningar läggas om under 
våren 2022 för att därefter byggas om för ökad trafiksä-
kerhet. Säkerhetshöjande åtgärder i korsningen Hovs-
vägen/Borgmästaregatan är planerat ihop med skolpro-
jektet, liksom breddning av gångbanan till en gång- och 
cykelväg längs Borgmästaregatan mellan Hovsvägen och 
Skänningegatan. 

Fortsatta satsningar på gatuunderhåll och förbättrad be-
lysning är grundläggande för en trygg gång- cykel- och 
biltrafik. Insatser för att skapa ett attraktivt parkområde 
vid Birgittastranden, intill kolonilotterna, är planerat till 
2023. I gästhamnen och småbåtshamnen krävs insatser 
som bland annat berör renovering av bryggor och möjlig-
görandet av en ny servicebyggnad. 

För att Vadstena ska fortsätta vara en grönskande stad i 
framtiden krävs årliga insatser för att motverka de skad-
or som almsjukan orsakar i parker och offentliga miljöer. 
Tillsammans med Länsstyrelsen inventeras träd som ska 
fällas och återplantering kommer att ske kontinuerligt.

Miljö- och hälsoskydd
I december beslutades den nationella strategin för miljö-
balkstillsyn, vilken ska vara styrande för tillsynsmyndig-
heternas tillsyn. Strategin omfattar en treårsperiod (2022 
– 2024) och den gäller både miljöskydd och hälsoskydd. 
Strategin har sex olika fokusområden; avfall, förorenade 
områden, hälsoskydd, miljöfarlig verksamhet, naturtill-
syn och vattenverksamhet. Inom varje fokusområde finns 
underområden. Den nya strategin kan komma att kräva 
förändringar jämfört med hur avdelningen idag planerar, 
prioriterar och utför tillsynen. Klart är att det kommer att 

ställas tydligare krav på tillsynsmyndigheterna av vad som 
faktiskt ska kontrolleras och med det blir det tydligare vil-
ka behoven är. Vid en första anblick kan det konstateras 
att exempelvis inom hälsoskyddstillsynen av flerbostads-
hus och bassängtillsynen gör nämnden redan det som 
avses i strategin, men inom exempelvis förorenade om-
råden krävs både en handlingsplan under 2022 och mer 
planerad tillsyn (ansvarsutredningar, undersökningsföre-
lägganden och åtgärdsförelägganden) som ska resultera i 
fler sanerade områden 2024 jämfört med idag. Inom mil-
jöfarlig verksamhet är det flera underområden som berör 
nämndens tillsyn, som växtnäringsläckage från jordbruk 
och hästgårdar, små avlopp, dagvatten, fordonstvättar 
och fordonsverkstäder. Även här gör nämnden tillsyn 
idag men den kan behöva intensifieras. Strategin kommer 
att följas upp i Naturvårdsverkets årliga uppföljning av 
miljöbalkstillsynen. 
Inom livsmedelskontrollen sker det förändringar med 
stor påverkan. Senast den 1 januari 2024 ska kommunen 
ha implementerat den nya riskklassningsmodellen, efter-
debitering och ny taxa inom livsmedelskontrollen. Detta 
innebär att alla livsmedelsobjekt ska omklassificeras, var 
och en för sig och ny livsmedelstaxa ska tas fram. Från och 
med 2023 kommer nya nationella mål inom livsmedel-
skontrollen att gälla. Dessa kommer livsmedelsverket ta 
fram under 2022. 

För att fortsatt upprätthålla en hög nivå på miljöavdel-
ningens ansvarsområden är det av stor vikt att kontinu-
erligt utveckla och effektivisera tillsynsarbetet så att både 
verksamheternas och miljöavdelningens miljöarbete 
främjas och arbetar för en hållbar framtid. Detta sker ge-
nom utbildning och samarbete med andra aktörer, som 
kommuner och Länsstyrelsen.
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IndikatorMål 2021 Kommentar

Vadstena kommun har god 
planberedskap	för	attraktiva	
boenden	i	olika	upplåtelsefor-
mer.

Antal	nya	möjliga	
bostäder	i	antagna	
detaljplaner	(minst	
300)

Antagen	plan	2023

Genomförda	mark-
anvisningar 

Revidering av  
bostadsförsörjnings-
programmet

Växande Vadstena
Aktivitet Måluppfyllelse

Nya	bostäder	möjlig-
görs	genom	detalj- 
planering

Ny	kommun- 
övergripande
översiktplan

Arbeta	aktivt	med	
markanvisningar i 
antagna	detaljplaner

Skapa	goda	förutsätt-
ningar	för	tillkomsten	
av	bostäder

Målet	är	uppnått	då	
Dp	83	Vadstena	4:44	
Öster	om	Tycklinge-
vägen	vann	laga	kraft	
i	november	2021.	

Målet	för	2021	att	
utredningsarbete	
är	påbörjat	är	inte	
uppfyllt	pga	hög	
arbetsbelastning	och	
vakanser.

Målet	för	2021	är	
uppfyllt.	Ytterligare	
6 villatomter har 
avstyckats	i	Södra	
Drottningmarken	och	
avtal	är	tecknat	med	
byggherre	inom	Dp	
82	Tycklingeområdet.

Programmet har varit 
på	samråd.	Målet	för	
2021	var	antagande,	
vilket	är	planerat	till	
våren	2022.

Samhällsbyggnadsnämndens	mål

Vadstena	kommun	attraherar	
nya	byggherrar	att	etablera	
sig i Vadstena kommun.

4 

6 

4

6

Nämndernas	åtagande	och	indikatorer

Nämndens åtaganden utgår från kommunens övergripande strategiska mål och verksamhetsplanen anger förvaltningens 
förslag för att uppfylla de nämndspecifika målen. 
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IndikatorMål 2021 Kommentar

Vadstena	kommun	har	trygga	
och	attraktiva	offentliga	miljöer	
som	bidrar	till	ökad	tillgäng-
lighet	för	medborgare	och	
besökare.

Ombyggnad	av	Råd-
hustorget och 
Apotekstomten	

Upprustning	park	
Birgittastranden

Utföra	arbete	enligt	
beläggningsplan

Utföra	byte	av	belys-
ning	enligt	belys-
ningsplan

Trafikplan	för	 
Vadstena stad

Renovering 
av	bryggor

Antal	återplanterade	
träd

Attraktiva Vadstena
Aktivitet Måluppfyllelse

Omdaning	av	offent-
liga	platser	i	behov	av	
upprustning

Åtgärder	för	ökad	
trygghet

Återplantering	av	
nedtagna	träd

Målet	2021,	ombygg-
nad	av	Rådhustorget	
är	uppfyllt.	

Målet	för	2021	om	
antaget förslag har 
utgått	till	förmån	för	
projektet	ombygg-
nad	lekpark	i	Övre	
hamnparken.

Målet	minst	25	000	
kvm	ny	beläggning	är	
uppfyllt.

Målet	minst	50	
belysningspunkter	
uppfyllt.

Målet	är	att	trafik- 
planen	ska	vara	
beslutad	i	SBN	2021.	
Har	ej	uppfyllts	
pga	vakanser	inom	
förvaltningen.

Målet	att	en	plan	för	
renovering ska vara 
framtagen	2021	är	
uppfyllt.	Renove-
ring	av	brygga	Lilla	
hamnarmen	planerad	
och genomförs vinter 
2022.

Målet	är	uppfyllt.	

Samhällsbyggnadsnämndens	mål

4 

6

4

4

6

4

4
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IndikatorMål 2021
Måluppfyllelse

Samhällsbyggnadsnämndens	
verksamhet	bidrar	till	en	lång-
siktigt	hållbar	miljö.

Myndighetsutövningen	präglas	
av	korrekt,	rättsäker	och	
effektiv	handläggning.

Strategi för  
kommunens	arbete	
med Agenda 2030

Inventering	utförd

Tillsyn	enligt	projekt	
&	operativa	mål

Tillsyn	på	rivnings-	
och	byggprojekt	

Inspektera	förskolor	
& skolor

Inspektera	utpekade	
förorenade	områden

Erfarenhetsutbyte	
med andra kommuner 
och	nätverk

Delta	i	utbildning/	
informationstillfäl-
len	inom	respektive	
ansvarsområden

85%	av	alla	lovären-
den	beslutas	inom	6	
veckor	från	det	att	
kompletta	handlingar	
har kommit in

Nulägesanalys
Strategi
Genomförande

Hållbara Vadstena
Aktivitet Måluppfyllelse

Delta i kommunens 
övergripande	arbete	
med Agenda 2030

Avloppsinventering

Arbeta	för	säkra	
livsmedel

Tillsyn	på	rivnings-	
och	byggprojekt	

Värna	god	inom-
husmiljö	för	barn	&	
ungdomar

Arbeta	för	att	minska	
markföroreningar  

Vidmakthålla	och	
utveckla	kompetensen	
inom	myndighetsutöv-
ningen

Handläggningstider	
för	bygglovärenden

Digitalisering av 
samhällsbyggnads- 
processen

Uppdraget	delvis	
uppfyllt	-	arbete	
pågår.

Målet	50	adress- 
punkter	är	uppfyllt.

Målet	5	provtagning-
ar	är	uppfyllt.	

Målet	är	inte	uppfyllt	
på	pga	pandemi	och	
vakanser.

Målet	2	inspektioner	
är	uppfyllt.

Målet	är	inte	uppfyllt	
pga	pandemi	och	
vakanser.

Målet	minst	5	till-
fällen/
medarbetare	är	
uppfyllt.

Målet	minst	12	
medarbetare	har	ej	
kunnat	utföras	pga	
pandemin.

Målet	är	uppfyllt.
Utfall	för	2021	är	
90%.

Målet	2021,	att	
nulägesanalys	ska	
vara	framtagen,	är	
uppfyllt.	Även	strate-
gi	är	framtagen	och	
genomförande	pågår.	

Kommentar

Samhällsbyggnadsnämndens	mål

4

4

4

6

4

6

4

6

4

4
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Hållbara Vadstena
Ekonomi 

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar 2021 ett 
överskott mot budget på 2,2 mnkr. Grundskolans samt 
förskoleklassens verksamhet är främsta orsak till nämn-
dens överskott där lägre skolskjutskostnader samt köp 
och sälj av utbildningsplatser bidrar med 1,5 mnkr i över-
skott. Likaså har fritidshemsverksamheten bidragit med 
lägre kostnader om 0,9 mnkr då färre barn valt enskilda 
fritidshem än budgeterat vilket påverkat bidragsutbetal-
ningarna. Arbetsmarknadsenheten lämnar ett överskott  
om 0,7 mnkr på grund av vakanser som inte tillsatts då 
verksamheten varit begränsad under pandemin. Det po-
sitiva resultatet dämpas av gymnasieverksamheten där 
kostnaden för särskilt stöd och köp av utbildningsplatser 
är 1 mnkr högre än budget. Även fritidsanläggningarnas 
minskade öppethållande under året påverkar resultatet 
negativt med 0,5 mnkr via minskade intäkter. 

Jämfört med föregående år har kultur- och utbildnings-
nämndens nettokostnader minskat med 2,3 mnkr. Lägre 
intäkter om 1,3 mnkr härrör sig till stor del från lägre bi-
drag för sjuklöneersättning inom förskola och grundskola 
samt lägre bidrag inom vuxenutbildning eftersom lärlings- 
vux inte genomförts i samma omfattning som 2020. Per-
sonalkostnaderna inom grundskola och fritidshem är 5,3 
mnkr lägre än 2020 eftersom dessa verksamheter nu an-
passats till budgetnivå efter flera år av underskott samt an-
passning till lägre bidragsnivå. Personalkostnaderna har 
även minskat inom grundsärskola samt vuxenutbildning 
eftersom verksamhet istället köps av närliggande kom-
mun. Övriga kostnader ökar i samma omfattning. Övriga 
kostnader har också ökat via köp av gymnasieplatser samt 
bidrag till friluftsfrämjandets anläggning Ombergsliden. 

Verksamhet
Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter är 
en viktig del i kommunens arbete med att skapa ett att-
raktivt Vadstena. Nämndens uppdrag är att bidra till en 
växande befolkning genom att skapa trygga, utvecklande 
miljöer i förskola och grundskola samt erbjuda kommu-
nens invånare tillgång till en värdefull fritid och ett rikt 
kulturliv med ett brett utbud. Kultur- och utbildnings-
nämnden omfattar verksamhetsområdena; arbetsmark-
nad, fritid, kultur, utbildning och integration. 

Förskola
I kommunen finns tre förskolor i kommunal regi samt tre 
förskolor som bedrivs som föräldrakooperativ. Den kom-
munala förskolan har en hög andel behöriga förskollära-

re jämfört med rikssnittet. Kommunen har även en hög 
andel utbildade barnskötare. Totalt förfogar kommunen 
över sexton egna avdelningar och samtliga barn tas emot 
inom lagstadgad tid. Förskolans verksamhet har under 
pandemiåret 2021 påverkats kännbart av hög sjukfrån-
varo vilket ställt höga krav på flexibilitet. Trots detta har 
verksamheten kunnat bedrivas med vissa justeringar i den 
dagliga verksamheten. Förskolan har under 2021 arbetat 
aktivt med digitalisering genom att öka antalet datorer 
per anställd och utveckla pedagogik och arbetssätt utifrån 
läroplanens intentioner.

Fritidshem
Kommunen bedriver egen fritidshemsverksamhet samt 
ger bidrag till fyra enskilda huvudmän. Antalet behöriga 
fritidspedagoger som arbetar i kommunal verksamhet är 
hög. Under 2021 flyttade all kommunal fritidshemsverk-
samhet in i Sankt Perskolans lokaler, vilket har skapat en 
mer kostnadseffektiv organisation med bibehållen kvali-
tet där lärare och elever kan samverka på ett bättre sätt än 
tidigare.

Annan pedagogisk verksamhet
Som ett alternativ till den lagstadgade förskolan kan en 
kommun erbjuda annan pedagogisk verksamhet. Sedan 
september månad 2019 erbjuder Vadstena kommun om-
sorg på annan tid då förskola och fritidshem inte erbjuds. 
Verksamheten behöver inte vara knuten till en förskola 
utan kan bedrivas som en mer självständig verksamhet. 
Under 2021 flyttade verksamheten in i Wasagårdens lo-
kaler. På grund av rådande pandemi har verksamheten i 
öppen förskola pausats under 2021.

Grundskola
Betygsresultaten ligger på en nationellt hög nivå där 85,7 
procent av eleverna i årskurs 9 uppnår kunskapskraven i 
samtliga ämnen, jämfört med rikets 76,4 procent. Ana-
lysen av resultaten visar på en markant skillnad mellan 
flickor och pojkars meritvärde. Flickorna ligger högre än 
rikssnittet och pojkarna ligger under rikssnittet. Antalet 
lärare med lärarlegitimation i minst ett ämne i Vadstena 

Kultur- och utbildningsnämnd Resultaträkning	(tkr) 2020

28.233
-212.948

-113.960

-184.715

-184.613

-102

-661

Intäkter
Kostnader

varav personalkostnader

Nettokostnader

Budget

Budgetavvikelse

Nettoinvesteringar

31.136
-215.530

-116.388

-184.394

-184.205

-189

-2.871

2019

varav kapitalkostnader -8.465

26.978
-209.352

-107.097

-182.374

-184.545

2.171

-588

2021

-7.792 -8.039
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är högst i länet med 86 procent, en ökning med 2 procent 
från föregående år. Kommunen söker möjliga statsbidrag 
för att fortsatt kunna ge barn och elever bättre förutsätt-
ningar för att lära sig och nå de nationella målen för ut-
bildningen. Satsningar har under året gjorts för att främja 
barns och elevers psykiska mående då vi kan se att ohälso-
talen ökar både lokalt och nationellt.  Vad gäller elevanta-
let pekar prognoserna mot att grundskolan organiseras i 
tre paralleller vilket utgör en stabil grund för kostnadsbe-
räkningen framöver.

Grundskolans verksamhet har under året i stort sett kun-
nat bedrivas enligt plan trots den pågående pandemin för-
utom högstadiets verksamhet. Petrus Magni skola bedrev 
under en begränsad tid fjärrundervisning.

Gymnasium
Vadstena kommun köper all sin verksamhet från andra 
kommuner i regionen inom det regionala samverkansav-
talet. Eleverna har utöver samverkansavtalat möjlighet att 
söka andra utbildningar i landet genom det fria skolvalet 
och inackorderingsbidrag betalas ut. Vadstena kommun 
har ett avtal med Motala kommun för elever som inte 
har slutfört sin grundskoleutbildning. Kommunen har 
ansvar för ungdomar upp till 20 år som inte fullföljt sina 
gymnasiestudier och dessa följs kontinuerligt upp. På 
uppdrag av sex kommuner i västra länsdelen, där Vadstena 
var en av kommunerna, togs ett förslag fram till en fram-
tida organisation för gymnasieutbildningarna med syfte 
att framöver kunna erbjuda så många elever som möjligt 
plats på skolorna i området, där utbildningar anpassas ef-
ter både individens och arbetsmarknadens behov.

Grund- och gymnasiesärskola
Verksamheten inom grund- och gymnasiesärskolan sker 
genom samverkansavtal med Motala kommun. Antalet 
elever ligger kvar på samma nivå som föregående år. 

Vuxnas lärande 
Alla former av kommunal vuxenutbildning bedrivs i 
samarbete med närliggande kommuner och med Region 
Östergötland. Utbildningsutbudet är behovsstyrt och 
påverkas dessutom av utbildningssatsningar som görs av 
riksdag och regering. Samarbetet med Motala kommun 
kring studie- och yrkesvägledning, SYV, har fortsatt och 
utvecklats i samverkan.

En tydlig trend är att fler personer önskar studera på dis-
tans och att många under året har slutfört sin gymnasie-
utbildning. Vi kan också se en liten ökning i antalet indi-
vider som är i behov av att yrkesväxla. Konkurrensen att 
komma in på universitet och högskola är större än tidiga-
re och därför slås de med lägre meritvärden ut och behö-

ver då komplettera sina betyg eller till och med läsa en ny 
gymnasieutbildning. Andelen elever som vill validera sina 
kunskaper har också ökat, men det är inget som påverkar 
kommunens budget då validering bekostas av eleven.

Arbetsmarknad 
Vadstena har tillsammans med kommunerna i västra Öst-
ergötland fortsatt arbetet med lokala jobbspår. Kommu-
nerna har samfinansierat detta och samordnas av Motala 
kommun för en resurs med placering i Motala. Under 
2021 har sex till åtta personer haft sysselsättning genom 
extratjänster. Under 2022 kommer Arbetsförmedling-
en att upphöra med åtgärden och inga nya extratjänster 
kommer tillsättas. Detta kan få negativa konsekvenser i 
form av ökade kostnader för försörjningsstöd.

Arbetet inom arbetsmarknadssektorn har under 2021 
präglats av den omställning av verksamheten som pågår 
på Arbetsförmedlingen. Under året har Arbetsmark-
nadsenheten inlett en samverkan med socialförvaltningen 
i en förstegsmodell i syfte att pröva och utveckla indivi-
ders arbetsförmåga och färdigheter.

Integration
Integrationen tog ny fart under sommaren 2021 då res-
triktionerna lyftes och det blev möjligt att ta emot kvot-
flyktingar igen. Vadstena kommun har kunnat ta emot de 
som anvisats från Migrationsverket men det har varit en 
utmaning att hitta boende när flertalet individer kommit 
på kort tid. På grund av att anvisningar kommer med kort 
varsel har integrationsverksamheten behövt förstärka be-
manningen under sommar och höst 2021. Vadstena har 
under året tagit emot fler individer än planerat på grund 
av rådande pandemi.

Kulturell verksamhet
Under året antogs en ny kulturplan för Vadstena kom-
mun som ska vara vägledande för det fortsatta arbetet 
med att utveckla Vadstenas kulturliv.

2021 års kulturverksamhet påverkades i hög grad av rå-
dande pandemi. Flertalet arrangemang ställdes in, ge-
nomfördes i mindre skala eller digitalt. Kulturveckan 
genomfördes i mindre skala än tidigare och de kommu-
nalt arrangerade arrangemangen under Valborg och Na-
tionaldagen samt Earth Week genomfördes digitalt. Även 
Vadstena Pride genomfördes i lite mindre skala än vanligt. 
Nytt för 2021 var körsångens dag som kunde genomföras 
och blev mycket lyckad. 

Sommarutställningen 2021 genomfördes på temat Gus-
taf Vasa och i samarbete med Visit Vadstena på Vadstena 
slott och förskolan. Utställningen var välbesökt och tack 
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vare Skapande skolamedel kunde alla Vadstenas skolor 
besöka utställningen och genomföra en workshop. Alla 
planerade arrangemang runt utställningen kunde genom-
föras utifrån rådande restriktioner. 

Skulpturen på Stora torget ”Hemisfär” permanentades 
och ett konstverk av Ulla Fredriksson beställdes till Råd-
hustorget inom ramen för enprocentregeln för nypro-
duktion. Verk av glaskonstnär Berit Johansson köptes in 
och Rådhussalen och Medborgarsalen fick ny och om-
hängd konst.

Vadstena bibliotek har under året fått ett ekonomiskt bi-
drag inom ramen för den statliga satsningen, vilket inne-
burit ökat fokus på barn och unga och tillgänglighet samt 
för medborgare över 65 år. Biblioteket strukturerades om 
och fick en ny barnavdelning, ny inredning och uppdate-
rad teknik för in- och utpassage då biblioteket inte håller 
öppet. 

Kulturskolan erbjuder ett brett utbud konstnärliga in-
riktningar – dans, musik, bild och form. Knyppling och 
sång har tillkommit i utbudet under året. Årets stora jubi-
leumsföreställning Kulturskolan 40 år kunde genomför-
as i två omgångar. Antalet barn i kulturskolan har under 
året varierat mellan 200 och 220 elever. 

Fritidsverksamhet
Fritidscentrum har delvis varit tvungna att hålla stängt 
på grund av restriktioner. En extra satsning på frilufts-
liv gjordes med medel från Friluftslivets år. Bland annat 
vandring, besök på Trollegater och skidskola. Aktiviteter 
för barn och unga har under sommaren samordnats från 
Fritidscentrum med hjälp av särskilda statliga lovpengar. 
Personalen i simhallen har ett nära samarbete med skolan 
och ansvarar för simundervisning i förskoleklass och års-
kurs 1. Simhallen fick hålla stängt under delar av året och 
personalen omplacerades till skolan. Renoveringen av 
simhallen har fortsatt. En ny sträckning av Östgötaleden 
på Omberg har genomförts och har fått en ny parkering 
vid Borghamn

Stöd till aktörer i idéburen och ideell sektor
I kommunen finns ett stort antal aktörer inom idéburen 
och ideell verksamhet som erbjuder kultur- och fritidsak-
tiviteter. Dessa får ekonomiska bidrag i enlighet med 
kommunens riktlinjer. Samordning sker med externa 
aktörer som Region Östergötland och Statens kulturråd.  
I samverkan med Riksidrottsförbundet-SISU och fören-
ingslivet har ett förslag till nya riktlinjer gällande bidrag 
tagits fram.

Lokaler
Arbetet med att bygga en ny grundskola med tillhörande 
tillagningskök och gymnastiksal tog ny fart under 2021. 
Ett beslut om en alternativ lösning om att renovera be-
fintliga skolor togs fram och beslutades. I beslutet finns 
även ombyggnation av köket på förskolan Gullvivan med. 

Fritidscentrum är i behov av nya lokaler. En projektgrupp 
har bildats med målsättningen att verksamheten flyttar in 
i Dalsgården från och med hösten 2022.

Kvalitetsarbete
Kvalitetsarbetet är utformat med hänsyn till varje ansvars- 
områdes och verksamhetsforms inriktning. Enligt skolla-
gen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på 
huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. 
Kultur- och utbildningsnämnden fastställer årligen en ny 
plan. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och 
likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och 
andra skolförfattningar. Kultur- och utbildningsförvalt-
ningen följer kontinuerligt upp verksamheten genom en-
käter där elever och föräldrar deltar. 
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Måluppfyllelse 2021
Verksamheterna inom kultur och utbildning mäts utifrån de indikatorer som återfinns i verksamhetsplanen.  Målupp-
fyllelsen baseras på en sammanvägd bedömning utifrån de indikatorer som återfinns i förvaltningens systematiska kvali-
tetsarbete.

Kultur-	och	utbildningsnämndens	mål:

Vadstenas förskolor och grund-
skolor	håller	hög	kvalitet	och	
är	i	topp	jämfört	med	andra	
kommuner i landet.

Kolada 

Betyg	åk	3	och	6

Nationella	prov	åk	3

Kartläggningar	

Ett	bättre	Vadstena	
synpunkter	och	
klagomål	mot	utbild-
ningen

Växande Vadstena
IndikatorMål 2021 KommentarAktivitet Måluppfyllelse

Arbete	med	under- 
visningsdesign

Gemensamma struk-
turer	för	att	leda	och	
utveckla undervisning

Tidigt stöd i samver-
kan	i	ett	1-16-årsper-
spektiv

Sociogram	och	trygg-
hetskartläggningar

Barn	och	elev- 
konferenser för iden-
tifiering	av	barns	och	
elevers	behov

Flexibla	undervis-
ningsgrupper	på	 
mellan och högstadiet

I	grundskolan	är	
resultaten 2021 
åter	tillbaka	på	höga	
nivåer	vad	gäller	
betygsresultat	och	
andelen	behöriga	till	
gymnasiet.	

Samverkan mellan 
skola	och	social- 
tjänst	har	under	
2021 utvecklats och 
plan	för	ökad	närvaro	
i	skolan	har	uppda-
terats.

4
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Hållbara Vadstena
IndikatorMål 2021 KommentarAktivitet Måluppfyllelse

Medarbetare,	barn	och	elever	
i	Vadstena	blir	medvetna	om	
och	tar	en	aktiv	roll	för	en	
hållbar	samhällsutveckling.

Förvaltningens	arbete	genom-
syras	av	ekonomisk,	social	
och	ekologisk	hållbarhet.

4
Enkäter

Utvärderingar

Enkäter

Utvärderingar

Undervisning	i	håll-
barhetsfrågor	inom	
ramen	för	läroplanen	

Matråd/hållbar	mat-
kultur

Rörelsepauser

Rastpedagoger

Hållbar	livsstil	ANDT-* 
frågor

Livskunskap	 
”Mitt	bästa	jag”		

Food for Life

Fritidshemmen	och	
förskolan	erbjuder	
rörelse,	utflykter	

Livsstil	2000

Arbetsplatsträffar

Digitala lösningar för 
hållbar	tjänsteplane-
ring och undervisning 

Medvetna	inköp,	bra	
miljöval

Kommunens skolor 
arbetar	aktivt	med	
hållbarhetsfrågor.	
Källsorteringen	har	
under 2021 succes-
sivt	kommit	på	plats	i	
kommunens	för-	och	
grundskolor.

Food	for	Life	syftar	
till	att	lyfta	fram	
kunskap	om	var	
maten	kommer	ifrån,	
hur den odlas och 
produceras	och	hur	
den sedan kommer 
till	tallriken.	Från	
förskola	till	åk	9.	

2021 har fokus 
fortsatt	varit	att	
arbeta	fram	en	
hållbar	organisation	
både	ekonomiskt	och	
socialt. 

Digital	tjänst	för	
tjänsteplanering	i	
skola och förskola 
har	implementerats.

Kultur-	och	utbildningsnämndens	mål:

Framtid
I förskola och grundskola kommer vi se en fortsatt brist på 
behöriga lärare och förskollärare fram till 2035. Det visar 
Skolverkets lärarprognos 2021 som utgår från 2020 års lä-
rarsituation och sträcker sig fram till år 2035. Störst brist 
kommer det att vara i förskolan och ämneslärare grund-
skolan åk 7-9. För länet kommer det saknas ca 8.700 
totalt. Goda resultat och ett gott rykte är viktiga grundför-
utsättningar för att kunna attrahera, rekrytera och behålla 
personal inom skola och förskola framöver. Därför be-
hövs ett fortsatt systematiskt arbete för att kontinuerligt 
förbättra kvaliteten i verksamheten samt genomföra sys-
tematiska kartläggningar för att få en överblick över kom-
petensbehovet på lång sikt. I förskolan kan vi även se en 
trend vad gäller längre vistelsetider i förskolan vilket kom-
mer vara en utmaning avseende bemanning i förskolan. 
Inom vuxenutbildningen har antalet sökande ökat jäm-

fört med 2020. Ett större söktryck leder till att selektering-
en kommer att bli hårdare för vilka som tillhör prioriterad 
målgrupp samt vilka som kommer in på högre utbildning 
på universitet och högskola.

I linje med att vara en attraktiv arbetsgivare kommer arbe-
tet med att anpassa och renovera befintliga grundskolor i 
kommunen samt renovera köket på förskolan Gullvivan 
genomföras med start 2022. Projektet innefattar även re-
novering av ishall samt nyproduktion av en sporthall.

Effektivisering av administrativa arbetsprocesser är nöd-
vändigt för att klara framtidens krav, både ekonomis-
ka och servicefunktionella gentemot våra medborgare. 
Detta kan ske genom utveckling av E-tjänster men även 
genom samordning inom och mellan förvaltningar och 
andra kommuner.  

* Alkohol, Narkotika, Droger och Tobak
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IndikatorMål 2021 Kommentar

Alla förskolor och grundskolor 
erbjuder	goda	miljöer	och	lik-
värdiga	möjligheter	för	maximal	
utveckling	och	livslångt	lärande

Bidra	till	ett	varierat	och	till-
gängligt	fritids-	och	friluftsliv.

Bidra	till	ett	varierat,	rikt	och	
inkluderande kulturliv.

Kolada

Enkätunderlag

Kolada

Uppföljningar

Kolada

Attraktiva Vadstena
Aktivitet Måluppfyllelse

Arbete	med	att	ut-
veckla	goda	lärmiljöer	
i samtliga skolformer

Plan	för	jämnställdhet	
och	likabehandling	

Samverkan	i	fritids-	
och	friluftsnätverk	

Bidrag	till	fristående	
aktörer

Samverkan	i	nätverk	
med kommunens 
aktörer

Implementering	av	
digital undervisnings-
plattform	i	kultur-
skolan

Bidrag	till	aktörer

Alla	skolor/förskolor	
arbetar	aktivt	med	
miljö	och	hälsa	inom	
ramen	för	läroplanen.

Satsad	krona	per	
invånare	har	minskat	
med anledning av 
minskade kostnader 
för	hyror.

Genom	bidrag	och	
nätverk	stödjer	kom-
munen	förenings- 
livets aktörer. 

Indikatorn i Kolada 
har	sjunkit.	Det	
är	samma	nivå	på	
satsningarna men 
utslaget	på	fler	
invånare.

Kulturarrangemang 
har under 2021 
delvis	utgått	till	följd	
av	pandemin.

Bidragsnivåerna	har	
bibehållits	under	
pandemin.	

Kultur-	och	utbildningsnämndens	mål:

4 

4

4

På arbetsmarknaden minskar arbetslösheten i samtliga 
grupper men det finns oro för långtidsarbetslösheten och 
det utanförskap som det medför som kan permanentas. 
Därför behöver vi fortsätta utveckla verksamheten inom 
arbetsmarknadsområdet i samverkan med socialtjänst 
och studie- och yrkesvägledning. Det finns behov av att 
titta närmare på åtgärder för gruppen ungdomar och ut-
rikesfödda. 

Utifrån kulturplanens vision att Vadstena kommun 
framöver ska upplevas som Östergötlands kulturhuvud-
stad kommer det finnas ett behov att avsätta resurser på 
en nivå som gör det möjligt för Vadstena att närma sig vi-
sionen där konst, kultur, kulturella och kreativa företag, 
skapare och kreativa arbetare kan fortsätta sitt arbete och 
utvecklas.

Under året har vi sett att kommunens fritids- och frilufts-
områden använts mer och vi tillbringar allt mer tid ute i 
skog och mark. Därför kan det finnas behov framöver att 
utöka fritids- och friluftsmiljön och vårda våra arenor för 
fritid och friluftsliv och göra naturen tillgänglig för fler. 
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Socialnämnden 

Ekonomi
Socialnämnden redovisar ett överskott mot budget på 
335 tkr. Positiva effekter på resultatet är den statliga er-
sättningen på grund av coronapandemin, assistansersätt-
ningar över budget inom personlig assistans samt lägre 
kostnader för boende för vuxna inom LSS jämfört mot 
budget. Resultatet försämras av ökade personalkostna-
der inom hemsjukvård, hemtjänst och särskilt boende 
samt barn- och ungdomsvården inom individ- och famil-
jeomsorgen.

Socialnämnden har 2021 erhållit 4,4 mnkr i kostnadser-
sättning på grund av pandemin, där 2,3 mnkr avser ersätt-
ning för 2020 och 2,1 mnkr är ersättning för höga sjuklö-
nekostnader. Gällande ersättningen som avser 2020 har 
kommunen aktivt ansökt om dessa som kompensation 
för faktiska kostnader inom hälso- och sjukvårdsområdet. 
Ersättningen för höga sjuklönelönekostnader har kom-
munen kompenserats med utan ansökan eller annan re-
dovisning. Socialförvaltningen har 2021 identifierat cirka 
1 mnkr i merkostnader på grund av covid-19, främst för 
förbrukningsmaterial där priserna ökat kraftigt. 

Socialnämndens nettokostnad har ökat med 7,6 mnkr 
mellan 2020 och 2021 och avser lägre intäkter med cir-
ka 10,8 mnkr jämfört med föregående år på grund av den 
statliga ersättningen för covid-19. Kostnaderna har dock 
minskat med cirka 3,2 mnkr, främst avseende lägre per-
sonalkostnader främst inom äldreomsorgen på grund av 
sänkt antal platser på särskilt boende för äldre samt ef-
fektiviseringsåtgärder inom hemtjänsten. Trots att kost-
naderna har minskat har ändå nettokostnaden ökat med 
7,6 mnkr.

Verksamhet
Socialnämnden ansvarar för kommunal hälso- och sjuk-
vård, individ- och familjeomsorg, stöd och service för 
personer med funktionsvariation, äldreomsorg, bostads-
anpassning, dödsbohandläggning, samt alkohol- och to-
bakshandläggning. Nämndens uppdrag och mål är att 
möjliggöra för ett självständigt och aktivt liv för alla med-
borgare oavsett ålder och livssituation. Socialnämndens 
verksamheter skall även bidra till ett attraktivt, växande 
och hållbart Vadstena. 

Året som gått
Pandemin som nu har pågått i två år har på många sätt 
förändrat socialnämndens uppdrag och verksamhet. 
Nämnden har fått anpassa, förändra, ställa in och ställa 
om arbetet i verksamheten efter de yttre förutsättningar 

som varit för stunden. Det positiva som pandemin fört 
med sig är att vi har lyckats hitta nya vägar och former för 
samverkan, såväl internt inom kommunen som externt 
med andra huvudmän, främst då med Regionen och an-
dra kommuner i länet. Vi har lärt oss att använda digitala 
lösningar, vi har tillskapat oss en ökad kapacitet att han-
tera en oviss framtid, samt att välfärdsuppdraget har fått 
ett starkare fokus. 
En negativ konsekvens av pandemin har varit att det 
byggts upp en form av ”utvecklingsskuld”.  Lagstiftning, 
forskning och en ständig förändring i samhället gör att 
även Socialnämndens verksamhet behöver justera arbets-
sätt och metoder, ibland i ganska hög takt för att kunna 
möta nya behov och en allt mer åldrande befolkning. 
Detta kompliceras ytterligare på grund av bristen på vissa 
yrkesgrupper inom verksamheten. 

Hemsjukvård 
Kommunen ansvarar för att bedriva en patientsäker  
hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen till 
patienter med hemsjukvård i särskilt boende och i ordi-
närt boende. Enheten består av sjuksköterskor som idag 
utför allt mer avancerad hälso- och sjukvård i kommunal 
regi samt arbetsterapeuter och fysioterapeuter som ansva-
rar för diverse utredningar, utprövningar av hjälpmedel, 
rehabiliterande och förebyggande insatser. Drygt 350 pa-
tienter i alla åldrar fick under 2021 kommunal hemsjuk-
vård. 
Verksamheten har under året haft ett fortsatt samarbete 
med Motala kommun kring köp av sjukskötersketjänst 
med specialistkompetens för psykiatriska diagnoser.

Verksamheten har tillsammans med kommunens MAS, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska och MAR, medicinskt 
ansvarig för rehabilitering, ansvarat för att upprätthålla 
och tillskapa nya rutiner och föreskrifter enligt Folkhälso- 
myndighetens, Smittskydd och Arbetsmiljöverkets krav 
och rekommendationer vad det gäller att förhindra och 
begränsa smittspridning av Covid-19.

Resultaträkning	(tkr) 2020

85.972
-276.576

-194.140

-190.604

-1.944

-2.302

Intäkter
Kostnader

varav personalkostnader

Nettokostnader

Budgetavvikelse

Nettoinvesteringar

80.598
-267.163

-186.419

-186.566

-188.659Budget -182.491

-3.625

-2.140

2019

-2.282varav kapitalkostnader

75.156
-273.364

-191.829

-198.208

335

-2.388

2021

-198.543

-2.919 -2.100
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Äldreomsorg 
Äldreomsorg bedrivs i den enskildes hem och inom kom-
munens vård- och omsorgsboende. 
Kommunen har två vård- och omsorgsboenden,  
Wasagården och Vätterngården.  Wasagården har totalt 
72 boendeplatser och 8 korttidsplatser samt dagverksam-
het för personer med demensdiagnos. Vätterngården har 
54 boendeplatser. 

Behovet av vårdboendeplatser har varit något lägre än 
kommunens utbud, vilket inneburit att vi klarat av att 
verkställa alla beslut inom rimlig tid. Fokus under året har 
varit att erbjuda en meningsfull vardag, i en tid då nor-
mala aktiviteter och besök har varit begränsade på grund 
av pandemin. Ett arbete som har gett positiva upplevelser 
för både boende och personal. 

Under hösten har nämnden även startat upp en verksam-
het i kommunens nya trygghetsboende, samt en mötes-
plats för dem som bor i ordinärt boende. Men på grund 
av pandemin har detta fått bedrivas i väldigt liten skala. 
Detta är två nya verksamheter som vi tror ska ge effekt och 
bidra till att minska upplevelsen av ensamhet under 2022.

I ordinärt boende har kommunen gett drygt 370 med-
borgare stöd och stöttning med vård och omsorgsinsatser 
av olika grad. Såväl antalet personer som antalet beviljade 
timmar är något högre i jämförelse med föregående år. 
Ett nytt planeringsverktyg har implementerats under 
2021 som stödjer arbetet med att optimera tiden hos kun-
den med personalens arbetade timmar.  
Under året har även gjorts ett omtag med arbetet att orga-
nisera och förbereda införandet av heltidsresan .
Den 1 november startade heltidsresan inom äldreomsor-
gen, där samtliga medarbetare inom vårdboende och 
hemtjänst erbjöds önskad sysselsättningsgrad. Ett arbete 
som har krävt och fortsatt kommer att kräva stora admi-
nistrativa arbetsinsatser under 2022.

Likt hälso- och sjukvårdsenheten så har även äldreomsor-
gen haft ett år med många nya utmaningar på grund av 
Covid-19.  Utmaningar som starkt har bidragit till att 
många andra utvecklingsprojekt har fått pausats.

Individ- och familjeomsorg (IFO) 
IFO har ansvar för huvuddelen av all myndighetsutöv-
ning inom socialnämnden samt öppenvårdsinsatser ge-
nom en familjemottagning och en beroendemottagning 
där även inriktning mot ungdomar, Mini Maria, ingår. 

Verksamheten hanterar även ekonomiskt bistånd som 
under året har minskat i förhållande till budget. Under 
året påbörjades ”Försteget”, i samverkan med samord-

ningsförbundet. Denna verksamhet riktar sig till indi-
vider som befinner sig långt från arbetsmarknaden och 
som behöver stöd för att bryta ett utanförskap, och ett 
långvarigt biståndsberoende. Nämndens kostnader för 
ekonomiskt bistånd påverkas också av den lokala arbets-
marknaden, kommunala satsningar för sysselsättning och 
samarbetet med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
samordningsförbundet och privata arbetsgivare. För att 
öka takten och för att möjliggöra att fler personer snabb-
are kommer ur ett biståndsberoende krävs ett gemensamt 
och strukturerat samarbete mellan många olika sam-
hällsaktörer. 

Under året inkom fler anmälningar rörande barn och 
unga och flera är av mer allvarlig karaktär, vilket  kräver 
mer omfattande utredningsinsatser och tätare uppfölj-
ningar. En positiv utveckling är dock att våra serviceinsat-
ser och frivilliga insatser ökar. 

Omsorgen om funktionsnedsatta, LSS
Verksamhetsområdet består av gruppbostäder, boen-
destöd, daglig sysselsättning, ledsagning, avlastning i 
hemmet för barn och unga, avlastning i form av korttids-
boende utanför hemmet och personlig assistans. Verk-
samhetområdet har drygt 110 individer som nämnden 
stödjer på olika sätt i sin verksamhet.

För personlig assistans finns 19 brukare varav 11 har kom-
munen som utförare, övriga åtta har externa utförare. 
Detta är samma situation som föregående år.
Verksamheten för ensamkommande ungdomar fortsätter 
att minska. Beslut fattades under 2020 att avveckla nu-
varande form av stödboende. Ett beslut som verkställdes 
under våren 2021.

Behovet av bistånd i form av avlastning utanför hemmet 
enligt LSS för barn och unga har funnits och från och 
med 2021 så har socialnämnden kunnat verkställa dessa 
beslut i vår nya verksamhet i Borghamn. Vid årets slut 
hade verksamheten sju barn och unga inskrivna som med 
olika intervaller vistas på korttidsboendet.   

Framtiden
Vadstena kommun har en demografi med en ökande an-
del äldre vilket innebär att socialnämndens verksamheter 
använder de digitala plattformar som finns att tillgå på 
marknaden, men också arbetar för att på ett innovativt 
sätt skapa nya möjliga, effektiva arbetsmetoder. Detta 
långsiktiga och strategiska arbete  påbörjades under 2021 
genom att nämnden antog en digitaliseringsplan för peri-
oden 2021-2025 tillsammans med en handlingsplan för 
implementering.
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I takt med att allt fler blir äldre ökar också kraven på alter-
nativa boendeformer och behov av ändamålsenliga verk-
samhetslokaler. Nämndens mål är att kartlägga behovet 
av bostäder för nämndens samtliga målgrupper. Nämn-
den antog i december en plan som beskriver behovet fram 
till 2030. Fokus under 2022 ligger även på att utreda for-
mer för ett säkrare myndighetskontor.

För att bidra till ett engagerat och hållbart miljöarbete 
ska vi fortsatt samverka inom och mellan verksamheter-
na genom att samordna beställningar, transporter och 
samåkning.  Förvaltningen ska hushålla med resurser och 
göra miljömedvetna inköp. Genom att samordna hållbart 
miljöarbete blir vi mer kostnadseffektiva och minskar kli-
matpåverkan.

För att bidra till en upplevd god folkhälsa inom nämn-
dens olika verksamheter krävs många olika prioriteringar. 
Nämnden behöver anpassa och möjliggöra fler arenor för 
social samvaro. En mötesplats för äldre har därför startats 
under 2021. Allt fler äldre upplever ensamhet vilket leder 
till ökad ohälsa och behov av andra former av kommunala 
insatser. Nämnden behöver arbeta på bred front för att 
förebygga uppkomsten av upplevd ensamhet i såväl sär-
skilt boende som i ordinärt boende, som för målgruppen 
inom LSS och för personer som lever med psykiskt ohäl-
sa. Ett arbete som kommer fortgå under 2022.

Behovet av barn- och ungdomsvård ökar nationellt och 
bedömningen är att så även kommer att ske i Vadstena 
kommun. Detta kan motverkas genom att utveckla en 
hållbar, sammanhållen vårdkedja för att minska behovet 
av bland annat externt köpt vård. Fler hemmaplanslös-

ningar måste skapas och samverkan mellan skola och soci-
altjänst behöver utvecklas ytterligare.
Med målet att skapa en självständig och meningsfull livs-
situation för medborgare i vår kommun kommer de tre 
honnörsorden: Delaktighet, tillgänglighet och dialog att 
vara ledstjärnor i nämndens arbete under många år fram-
över för att öka kvaliteten och effektiviteten i våra tjänster.

Framtidens kompetensförsörjning är en utmaning för 
hela kommunsverige. Allt färre väljer att utbilda sig inom 
vård och omsorg medan behovet av utbildad arbetskraft 
ökar i takt med den demografiska befolkningsutveckling-
en.  Konkurrensen om tillgänglig arbetskraft med önskad 
kompetens ökar och kommunen måste arbeta för att 
behålla, utveckla och attrahera både våra nuvarande och 
framtida medarbetare. 

Det arbete som påbörjades 2021 rörande heltidsresan 
kommer att implementeras i nämndens samtliga verk-
samheter under 2022 som ett led i att skapa en attraktiv 
arbetsgivare.  

Mål och uppföljning
De nämndspecifika målen fokuserar på att verksamheter-
na skall hålla hög kvalité och bidra till upplevelsen av en 
växande, hållbar och attraktiv kommun att leva och verka 
i. Nämndens måluppfyllelse för 2021 har klart begränsats 
på grund av covid-19. Socialnämndens verksamheter har 
inte kunna anordna de riktade aktiviteterna eller avsiktli-
ga insatserna som var planerade för att nå samtliga inrikt-
ningsmål. 
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Socialnämndens	mål:

Skapa	boendeformer	utifrån	
individens	behov

Antagen	plan

Växande Vadstena
IndikatorMål 2021 KommentarAktivitet Måluppfyllelse

Kartlägga	framtida	
behov	av	bostäder	
och	ändamålsenliga	
lokaler	för	nämndens	
verksamheter

I	december	antog	
socialnämnden	en	
bostadsförsörjnings-
plan	för	perioden	
2022-2030

4

IndikatorMål 2021 KommentarAktivitet Måluppfyllelse

Bidra	till	engagerat	och	håll-
bart	miljöarbete 6 

6

6

Antal verksamheter 
som	nått	målet	kring	
källsortering

Minska förvaltning-
ens	bränslekostnader	
med	10%

Minska	transport-
kostnaderna	med	5%

Källsortering

Samplanera	resor,	och	
öka andelen digitala 
möten

Samordna	beställ-
ningar	för	att	minska	
transporter

Samtliga verksamhe-
ter har under 2021 
fått	förutsättningar	
för	att	källsortera	
på	ett	effektivt	sätt.	
Dessvärre	drö-
jer	leveransen	av	
sorteringskärlen	till	
februari	2022.

Bränslekostnaden	
har inte minskat 
under	2021,	utan	
snarare	ökat	något	
i	jämförelse	med	
2020.	Analysen	
av	nämnden	är	att	
bränslekostnaden	
har	påverkat	utfallet	
under	2021,	och	att	
resandet under 2020 
var	lägre	på	grund	
av	pandemin.	Jämför	
man kostnaden 
mellan	år	2019	och	
2021	så	har	kost-
naden minskat med 
totalt	21%.

Pandemin har inne-
burit	fler	transporter	
än	normalt	på	grund	
av	ökade	volymer	av	
skyddsutrustning.	
Jämförelsen	mellan	
åren	blir	därmed	
missvisande,	då	
förhållandena	dem	
emellan	skiljer	sig	åt	
för	mycket.	

Hållbara Vadstena
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Socialnämndens	mål:

IndikatorMål 2021 KommentarAktivitet Måluppfyllelse

Bidra	till	god	folkhälsa

Bidra	till	god	kvalitet	och	
effektivitet

6

4

4

4

6

4

6

Antalet genomförda 
brukarenkäter

Tillskapa	en	mötes-
plats	för	att	förebyg-
ga ensamhet 

20	stickprov/2	gång-
er	per	år

Minska	vårdtiden	
med	5%

Skapa	2	E-tjänster

Skapa	en	digitalise-
ringsplan

Implementera	
kvalitetslednings-
systemet	i	samtliga	
verksamheter

Öka	kvalitetsupp-
följningen	av	våra	
kommunala insatser

Förebyggande	insat-
ser	för	att	motverka	
ohälsa	samt
ökad	möjlighet	till	
social samvaro

Säkerställa	ett	person-
centrerat	förhållnings-
sätt	vid	myndighetsut-
övning

Vidareutveckla en 
samlad	och	tydlig	
vårdkedja,	med	fler	
hemmaplanslösningar

Öka förvaltningens 
tillgänglighet

Kartlägga	och	erbjuda	
medborgaren	digitala	
lösningar som ökar 
självständigheten

Kvalitetssäkra	verk-
samheter

Förvaltningen	har	på	
grund	av	pandemin	
inte	kunnat	prioritera	
att	genomföra	och	
starta	upp	samtliga	
planerade	enkätun-
dersökningar.	Enkä-
ter	inom	äldreomsorg	
och individ och 
familjeomsorgen	har	
genomförts under 
2021. 

Socialnämnden	
har	startat	upp	en	
mötesplats	i	mindre	
format	under	2021,	
med	hänsyn	tagen	till	
kraven	på	följsamhet	
gentemot	Folkhäl-
somyndighetens	
rekommendationer.

I	36	av	40	stickprov	
framgår	det	tydligt	
hur individen har 
medverkat. I tre 
utredningar	finns	en	
skriftlig	bedömning	
att	medverkan	inte	
gynnar	beslutet.

Vårdtiden	i	form	av	
antal	vårddygn	har	
minskat	med	10%	
under 2021.

En	e-tjänst	är	i	drift	i	
form	av	en	pilot	inom	
ekonomiskt	bistånd.

Digitaliseringsplan	
och	en	handlingsplan	
för	införandet	är	
antagna av social-
nämnden.

Utbildningsinsatser	
har	uteblivit	med	an-
ledning	av	pandemin.

Hållbara Vadstena
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Socialnämndens	mål:

IndikatorMål 2020 Kommentar

Bidra	till	god	personal- 
försörjning

Skapa	en	kompetens- 
försörjningsplan

Heltid	som	norm	i	
minst 5 verksamheter

Tillskapa	2	stor-
gruppsdialoger	kring	
kommunikation	och	
arbetsmiljö

Hållbara Vadstena
Aktivitet Måluppfyllelse

Attraktiv	arbetsgivare	

Skapa	en	attraktiv	
arbetsgivare	genom	
att	erbjuda,	heltid	
som norm

Öka	möjligheten	till	
större	delaktighet	och	
dialog med och för 
våra	medarbetare

Socialförvaltningens 
förslag	behöver	
stämmas	av	mot	ett	
kommande kom-
munövergripade	
dokument.

Wasagården,	
Vätterngården	
och	hemtjänstens	
verksamheter star-
tade	upp	heltidresan	
under hösten 2021. 
Övriga verksamheter 
planeras	att	erbjudas	
möjligheten	under	
2022. 

Pandemin har inte 
möjliggjort	för	soci-
alnämnden	att	sam-
ordna	storgruppsdi-
aloger	med	personal	
under 2021.

6

6

6

IndikatorMål 2021 KommentarAktivitet Måluppfyllelse
Attraktiva Vadstena
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Resultaträkning	(tkr) 2021
19.440
-20.180

-740
-997

Intäkter
Kostnader

Utj. VA-kollektivet
Budget

18.012
-19.137

-915
-2.015

2019
19.760
-20.124

-364
-1.308

257Budgetavvikelse -1.100-944

-5.703Nettoinvesteringar -13.1266.003

2020Vatten- och avfallsnämnden är en gemensam nämnd för 
Vadstena och Motala kommuner. Nämndens ansvar om-
fattar produktion och distribution av vatten och omhän-
dertagande av avlopp samt ansvar för insamling och be-
handling av hushållsavfallen i både Motala och Vadstena 
kommuner. Verksamheten finansieras genom taxor.

Avtalet mellan kommunerna avseende en gemensam vat-
ten- och avfallsnämnd har förnyats. Det nya avtalet gäller 
under tiden 2019-01-01—2022-12-31. Därefter förlängs 
avtalet med fyra år i sänder om det inte sägs upp av någon 
av parterna senast två år före avtalstidens utgång. 

Nämnden består av fem ledamöter, tre från Motala och 
två från Vadstena kommun och administreras av Motala 
kommun. Kommunfullmäktige i Motala utser ordföran-
de och 2:e vice ordförande. Vadstena nominerar 1:e vice 
ordförande.

Vatten 

Ekonomi
Vattenverksamheten för Vadstena kommun budgeterade 
år 2021 med ett underuttag från taxekollektivet på 997 
tkr. Bokslutet visar på ett underuttag med 740 tkr, vilket 
är 257 tkr bättre än budgeterat. Intäktssidan överstiger 
budget med 450 tkr och även kostnadssidan har ett högre 
utfall på 193 tkr.

Resultatet inom vatten Vadstena ska balanseras över en 
treårsperiod vilket innebär att årets resultat senast inom 
en treårsperiod ska återföras till berört taxekollektiv. Sam-
manlagt uppgår skulden med beaktande av årets resultat 
till taxekollektivet inom vatten Vadstena till 69 tkr.

Verksamhet
Vatten- och avfallsnämnden ansvarar för att förse abon-
nenterna med dricksvatten, avledning av avloppsvatten 
samt insamling och bortskaffande av hushållsavfall i Mot-
ala och Vadstena kommuner. Verksamheten finansieras 
via taxor. 

År 2021 har varit ett stabilt år utan större driftstörningar 
som driver kostnader. Rådhustorgets ombyggnation har 
krävt omläggning av VA-ledningar och då arkeologiska 
utredningar måste utföras blev projektet tidsmässigt ut-
draget. Detta i kombination med brist på utförarresurser 

Vatten- och avfallsnämnd

fördröjde det planerade förnyelsearbete i Borgmästarega-
tan. Arbeten fortsätter under år 2022. Sent på året kun-
de personell resursförstärkning ske och då genomfördes 
förnyelse av korsande ledningar i Vätterviksbadets infart. 
Avloppsreningsverken i Vadstena och Borghamn har 
klarat sina utsläppskrav med god marginal. Dricksvatten-
produktionen har fungerat väl och antalet anmärkning-
ar har varit få under året. Under året har verksamheten 
genomfört en del provtagning avseende PFAS och läke-
medelsrester för att få referensprov samt för att kartlägga 
hur dessa fördelas genom avloppsreningsverket. Verksam-
heten har även deltagit i Regionens provtagning avseende 
Covid-19 i avloppsvatten. Viss förnyelse av utrustning till 
rötkammaren är genomförd på Vadstena avloppsrenings-
verk så som ny växellåda till omröraren i rötkammaren 
samt tillhörande slampumpar. 

Avfall

Ekonomi och verksamhet behandlas gemensamt för både 
Vadstena och Motala kommuner och särredovisas inte.

Ekonomi
Återvinning och avfallsenhetens resultatbudget inför 
år 2021 uppgick till – 7.863 tkr, vilket är ett budgeterat 
underskott i verksamheten. Bokslutet visade dock ett un-
derskott med cirka – 5.254 tkr, vilket innebär ett minskat 
underskott gentemot budget med 2.609 tkr. Det budge-
terade underskottet är ett medvetet val i väntan på reger-
ingens beslut i producentansvarsfrågan. 
Översyn av olika avtal har skett under året vilket resulte-
rat i både ökade intäkter och sänkta kostnader. Intäkterna 
har ökat med 2.200 tkr genom försäljning av tjänster på 
återvinningscentralerna (företagskort), ökade volymer 
och bättre avtal för insamlat material från vårt insamlings-
system samt ökade intäkter via skrotförsäljning. Budget-
avvikelsen är positiv med 420 tkr, vilket härleds till 900 
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tkr lägre kostnader för material och köp av verksamhet, 
sänkt internränta samt personalkostnader men ökade 
kostnader med 1 300 tkr som genererats av högre driv-
medelspriser. 

Verksamheten
Fyrfacksprojektet är avslutat och 12.000 hushåll har nu 
fyrfackskärl. Alla chaufförer på avfallsenheten har fått ett 
nytt arbetstidsavtal. 
Bomsystemet på återvinningscentralerna är nu inkört och 
faktureringsrutin för överbesök fungerar bra. Nya rutiner 
för mottagande och borttransport av farligt avfall har in-
förts och ny entreprenör för farligt avfall upphandlades 
från 1 januari 2021. Utvecklingen av avfallsappen har 
fortsatt under året med slamavisering, tömningsinforma-
tion för slam, utskick av driftsinformation och körlistor 
med mera. Sluttäckning av deponi, etapp 2, 3 och 4 har 
pågått under året. På etapp 2 är skyddsskiktet klart och 
under våren 2022 beräknas att etapp 3 blir färdigt och 

dränering kommer läggas på etapp 4 samt eventuell av-
jämning för fler etapper för att ligga lite före tidsplanen.
Ny entreprenör för brunnstömning har upphandlats 
från 1 oktober. Rutinerna för tömningen ändrades un-
der 2021, vilket innebar återgång till veckotömning +/- 1 
vecka samt återinförande av budade tömningar, 5 dagar. 
Dessa ändringar har kunderna upplevt som positiva.
1 januari 2022 blev insamling av returpapper ett kommu-
nalt ansvar och lösning för detta har arbetats fram under 
2021. Insamling för småhus sker i egen regi med fyrfacks-
hämtning där vi också avyttrar materialet. Insamling för 
flerfamiljshus och verksamheter sker genom att entre-
prenörer får teckna ett auktorisationsavtal med Motala 
kommun för att bli behörig insamlare. Sedan tecknar en-
treprenören avtal med fastighetsägarna och avyttrar själva 
materialet. Insamling på återvinningsstationer sker med 
entreprenör som skrivit avtal med Motala kommun för 
att bli behörig insamlare. 
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Bolagens redovisning

Ekonomi
Årets resultat före skatt för Vadstena Fastighets AB och 
dess dotterbolag Vadstena Förvaltnings AB uppgår till 
9,3 mnkr (3,7 mnkr). Skillnaden mot föregående år avser 
främst realisationsvinst på fastighet. Budgeterat resultat 
var 4,1 mnkr.

Verksamheten
Bolagets övergripande mål är att främja bostadsförsörj-
ningen i kommunen. I detta ingår utifrån affärsmässiga 
principer bland annat att kunna erbjuda goda, sunda och 
prisvärda bostäder, att arbeta aktivt med nyproduktion 
av bostäder inom kommunen, att kunna stimulera byg-
gande av alla former av bostäder samt att kunna erbjuda 
bostäder för olika faser i livet, såväl för unga som seniorer. 

Bolaget har totalt 29 fastigheter innehållande 57.114 m2 
bostäder samt 15.752 m2 lokaler. Verksamheten omfattar 
förutom förvaltning av det helägda fastighetsbeståndet 
även Vadstena kommuns fastighetsbestånd, vilket sker i 
dotterbolaget Vadstena Förvaltnings AB sedan 2018.  

Verksamheten har under 2021 omfattat förvaltning av 
bolagets fastighetsbestånd och nyproduktion. Under året 
har nyproduktion av 30 st lägenheter i trygghetsboende 
och 28 st lägenheter i parhus färdigställts. Fastigheten 
Sjukvårdaren 14, Arnövägen 1 har sålts.
Större underhållsåtgärder under året har varit stambyte 
som påbörjats under året.

Vakansgraden för året har varit 0,55 (0,57) procent. Till 
vakanserna skall läggas hyresförluster i samband med 
omflyttningar vilket gör att de sammanlagda hyresförlus-
terna för 2021 uppgår till 1,61 (1,57) procent av hyresin-
täkterna för bostäder (kallhyror). Omflyttningstakten för 
helåret blev 14 (15) procent.

Det kommunala uppdraget
Enligt gällande ägardirektiv ska avkastningen på eget ka-
pital över tid vara högre än kostnaden för lånat kapital. 
Avkastningen 2021 på eget kapital uppgår till 18,6 pro-
cent att jämföra med kostnaden för lånat kapital som 
uppgår till 1,0 procent (inklusive förmånskompenseran-
de avgift). Styrelsen och vd gör bedömningen att den 
verksamhet som bolaget bedrivit under 2021 varit fören-
lig med det fastställda kommunala ändamålet och att det 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Framtiden
Efterfrågan på lägenheter är fortsatt hög. Hållbarhetsar-
betet kommer fortsätta med bland annat källsortering. 
Översyn av fastighetsinnehav och möjliga byggprojekt 
sker löpande.

Redovisningen omfattar Vadstena Fastighets AB, med 
dess helägda dotterbolag Vadstena Förvaltning AB, och 
Vadstena Turism och Näringsliv AB. 

Vadstena Fastighets AB
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Strategiskt målarbete

Hållbara Vadstena
Vadstena Fastighets AB (VFAB) och Vadstena Förvalt-
ning AB har under 2021 fortsatt en omställning av hela 
verksamheten för att fullt ut verka mot en hållbar utveck-
ling av Vadstena som inleddes 2019. 
Den strategi som antogs under 2019 som innebär att alla 
anställda ska sträva efter att alltid ha ett miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt perspektiv för val i vardagen har 
fortsatt under 2021.
VFAB deltar i Sveriges Allmännyttas ”Klimatinitiativ” 
där vi lovat att minska energiförbrukningen med 30% 
fram till år 2030. Arbetet med Klimatinitiativet startade 
under 2020 och har fortsatt under 2021. Energisparåtgär-
der och teknikuppdateringar har gjorts i samband med 
stambyte i en fastighet på Borgmästaregatan.
Klimatinitiativet innebar också att bli fossilfria under 
2020, vilket får anses uppnått. Alla fordon körs nu på an-
tingen el eller HVO. Inventering har skett av alla handma-
skiner och de som inte går att driva med något fossilfritt 
bränsle eller el har bytts ut. VFAB deltar också i kommu-
nens hållbarhetsarbete genom samarbete i olika projekt.
Under 2021 har tre hus för källsortering av hushållens av-
fall till våra bostadsområden färdigställts samt att ett fjär-
de källsorteringshus har påbörjats. Utvecklingen av våra 
digitala rutiner har fortsatt, vilket är en förutsättning för 
en hållbar utveckling.

Växande Vadstena
Under 2021 har två större nyproduktioner färdigställts. 
På Kalkhagsvägen har det varit inflyttning i ett nytt trygg-
hetsboende med 30 lägenheter. Inflyttningen skedde från 
den 1 juni och framåt under sommaren och alla lägenhe-
ter är uthyrda. Kommunen hyr också en gemensamhets-
lokal med bemanning från kommunen alla dagar i veckan.
På Drottningmarken, Sofiagatan, har 28 lägenheter i par-
hus färdigställts. Där skedde inflyttning i två etapper, dels 
den 1 juni och dels den 1 december. Även här är alla lä-
genheter uthyrda.

Attraktiva Vadstena
VFAB har ambitionen att erbjuda Vadstenaborna attrak-
tiva lägenheter. Bolaget har en bra mix av olika typer av 
boende. Lägenheterna i innerstaden har unika lägen nära 
Vättern som är mycket eftertraktade, det finns även mer 
traditionella lägenheter i två- och trevåningshus samt ett 
flertal olika marklägenheter i radhusområden.
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Ekonomi 
Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt upp-
går till 323 tkr (482 tkr). Kostnaderna under året är lägre 
än budgeterat på grund av att verksamheten inte kunnat 
bedrivas som planerat under coronapandemin. Överskott 
budgeteras inte i bolaget. 

Verksamheten 
Bolaget ska leda, driva och utveckla turism, besöksnäring 
och näringsliv inom Vadstena kommun. Verksamheten 
under året har påtagligt påverkats av pandemin och de 
restriktioner som den medfört. Evenemang har ställts in 
och möten med lokala, regionala och nationella aktörer 
har digitaliserats. 
Näringslivsservice har erbjudits i form av lotsning och 
information om stödpaket i samarbete med andra före-
tagsstödjande organisationer. Turistinformation har le-
vererats via Vadstena InfoCenter, egen tryckt och digital 
information samt samverkande ombud, så kallade Info-
Points. 
Arbetet med destinationsutveckling har bedrivits i pro-
jektform i bred samverkan med privata och offentliga 
aktörer. Därutöver har bolaget haft i tilläggsuppdrag att 
ta fram en ny webbplats åt kommunen och stödja utveck-
lingen av kommunkoncernens kommunikation.

Framtiden 
Näringslivets och turismens behov post corona  påverkas 
av den omställning som krävts för dessa sektorer under 
pandemin och bolaget har att anpassa sig därefter. Natio-
nella stödinsatser för näringslivet i regional samverkan för 
att främja omstart och fortsatt hållbar omställning kom-
mer fortsätta. Kompetensförsörjning är en uttalad utma-
ning för både privata och offentliga arbetsgivare. 
Ökad koncernsamverkan till förmån för stärkt kommu-
nikation, bättre företagsklimat och hållbar destinations-
utveckling möjliggörs ytterligare genom att bolagets verk-
samhet kommer tas in direkt under kommunstyrelsen, 
vilket innebär att bolaget kommer likvideras under 2023. 

Strategiskt målarbete 

Hållbara Vadstena 
På grund av pandemin har få fysiska möten kunnat ge-
nomföras under året för och med det lokala näringslivet i 
syfte att stärka samverkan och samarbetet med Vadstena 
kommun, men desto fler digitala. Bolaget har också varit 
aktivt i regionala och nationella sammanhang för främ-
jande av hållbarhet, destinations- och näringslivsutveck-
ling, företrädelsevis digitalt. Genom samverkan stärks 

Vadstenas resurser och förutsättningar. Ett lokalt arrang-
emang som symboliserar både samverkan och hållbarhet 
är Vadstena Earth Week. Därutöver syftar flera projekt för 
näringslivet till ökad hållbarhet, exempelvis Hållbar Tu-
rism och Cirkulär ekonomi inom industri. 

Växande Vadstena 
Bolaget syftar till att stödja det lokala näringslivet genom 
att erbjuda nätverkande, utbildning, företagsservice och 
lotsning. Detta sker i samverkan med andra företagsfräm-
jande organisationer regionalt och nationellt, exempelvis 
rådgivning via Nyföretagarcentrum och krisinformation 
via Företagsjouren. Till följd av de restriktioner och den 
kris för näringslivet som följt med pandemin har dialogen 
om och med näringslivet mycket fokuserat på att digitalt 
inspirera till omställning, informera om de statliga stöd-
paketen och hantering av de nationella restriktionerna. 
Vadstena stärkte i år sin ranking i Svenskt Näringslivs 
företagsklimat, och utmärkte sig avseende upplevd låg 
brottslighet. Bolaget hade under vintern möjlighet att ge-
nomföra ett par fysiska träffar med näringslivet på temana 
platsutveckling, centrumsamverkan och talangattraktion.

Attraktiva Vadstena 
Besökskontoret Vadstena InfoCenter på Storgatan har 
hållit öppet hela året. Därutöver har samverkande Info-
Points levererat besöksservice och turistinformation, vil-
ket stärkt det lokala utbudet och samarbetet. Bolaget har 
också samordnat handelns aktiviteter och med olika in-
formationsinsatser försökt balansera den stundtals stora 
mängden besökare till rådande restriktioner, men många 
större evenemangen har ställts in pga pandemin. Trots 
detta kunde jubileet Gustav Vasa 500 år genomföras med 
utställning på Vadstena slott och flera mindre aktiviteter.
Med stöd av platsens varumärkesplattform har bolaget 
berättat om och marknadsfört Vadstena, en kreativ his-
toria i olika kanaler för att understödja det lokala närings-
livet. Marknadsföringen av Vadstena har underlättats av 
Rådhustorgets uppskattade omdaning som genererat 
många bilder i sociala medier.

Vadstena Turism och Näringsliv AB
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Anläggningstillgångar är tillgångar som ska användas 
en längre tidsperiod till exempel byggnader, fordon, ma-
skiner, värdepapper etcetera. 
Avskrivningar är planmässig värdeminskning av anlägg-
ningstillgångarna för att fördela anskaffningskostnaden 
över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 
Avsättningar är förpliktelser som är säkra eller högst 
sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp och 
infriandetidpunkt. När förpliktelsen uppstår belastas re-
sultatet. I kommunen gäller detta bland annat avsättning 
för pensioner och avgångsvederlag.

Balanskrav är lagstadgat krav om att kommunens intäk-
ter ska överstiga kostnaderna.
Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid 
årets slut uppdelad på tillgångar (anläggnings- och om-
sättningstillgångar), eget kapital, avsättningar och skulder 
(lång- och kortfristiga skulder).

Driftredovisning - redovisar intäkter och kostnader för 
den löpande verksamheten under året jämfört med bud-
get.

Eget kapital är kommunens förmögenhet, det vill säga 
alla tidigare års ackumulerade överskott/underskott. Be-
står dels av rörelsekapital dels av anläggningskapital. 
Exploateringsverksamhet är åtgärder för att anskaffa, 
bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga 
bostäder, affärer, kontor eller industrier.

Finansiella intäkter/kostnader avser intäkter och kost-
nader för räntor på in- och utlåning, utdelningar m.m. 
Finansnettot är finansiella intäkter minus finansiella 
kostnader. 

HVB: Hem för vård eller boende

Jämförelsestörande poster avser händelser eller transak-
tioner som inte är extraordinära men som är viktiga att 
uppmärksamma vid jämförelser mellan åren.

Kassaflödesanalys visar hur medel har tillförts och an-
vänts för löpande verksamhet, investeringar samt finan-
siering och därmed likviditetsförändringar. 
Kapitalkostnader är periodiserad investeringsutgift. Be-
står dels av avskrivning dels av ränta. Är en intern post. 

Likvida medel består av kassa, plusgiro och bankmedel. 
Långfristiga fordringar och skulder är fordringar och 
skulder som har förfallodag senare än ett år från balans 
dagen.
LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshin-
drade. 
LVM: Lagen om vård av missbrukare. 
LVU: Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
Löneskatt är skatt på pensionsförmåner till anställda. 

Mnkr står för miljoner kronor. 

Nettokostnader är driftkostnader efter avdrag för bi-
drag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skatteme-
del. 

Omsättningstillgångar är tillgångar som på kort tid kan 
omsättas till likvida medel och som inte är avsedda för sta-
digvarande bruk.

Periodisering innebär en fördelning av kostnader och 
intäkter till den redovisningsperiod till vilken de hör. 

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstill-
gångar och kortfristiga skulder. Visar kommunens finan-
siella styrka. 

SOL: Socialtjänstlagen. 
Soliditet är eget kapital satt i relation till de totala till-
gångarna. Visar hur stor del av de totala tillgångarna som 
finansierats med egna medel.

Ord- och begreppsförklaringar
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