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Ordföranden har ordet
Året som gått
2020 är ett år som vi kommer att minnas under många
år, troligen generationer framöver. Det var året då orden
som alla talade om var pandemi, Covid 19, Corona,
munskydd, IVA, antikroppar, testa sig, hålla i och hålla ut
samt hålla avstånd.
Vi har inte upplevt någon liknande pandemi sedan spanska
sjukan som drabbade oss för 100 år sedan. Samhällets
samlade resurser står till förfogande och vetenskapen gör
stora framsteg, vaccin har tagits fram snabbt och nu pågår
vaccineringen i hela Sverige.
Vadstena 40 år
Jubiléet firades med en trevlig filmvisning i Petrus
Magniskolans aula. Det var alltså 40 år sedan Vadstena
blev egen kommun efter en folkomröstning. Det var
många starka och tongivande politiker i Vadstena som
drev denna fråga genom Vadstena aktionsgrupp, för ett
självständigt Vadstena. De förtjänar verkligen att återigen
nämnas vid namn:
Göran Lindgren
Birger Hagård
Göran Norden
Christer Eke-Göransson
Sven-Ingvar Nilsson
Ingvar Sundstrand
Sven Andersson
Gustaf Adolf Carlehed
Bengt Norenberg
Stig Lindman
Denna folkomröstning slogs upp stort i rikspressen
med rubrikerna ”Politisk bomb i det vanligen fridfulla
Vadstena, kan skapa kommunal oreda i hela konungariket
Sverige”.
Det var ett stort mediauppbåd med riksradion P3 och
tv på plats när rösträkningen avslutades och resultatet
kungjordes att det var en klar seger med 68 % av rösterna
för att Vadstena åter skulle bli en egen kommun 1980.
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 gemensam
målbild och färdväg utstakad inom kommunens alla
verksamheter och kommunala bolag, vilket vi har idag.
Vi utvecklar redan pågående samarbeten och utvecklar
nya samarbetsformer med olika strategiska partner såsom
grannkommuner och region.
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Några exempel är inom bredband, telefonväxel,
marknadsföring, hemsida, värme, miljö, vatten och
telefoni/IT-tjänster.
Omdömen
Vad tycker kommuninvånarna och omvärlden om
Vadstena kommun och dess verksamheter?
Skolorna i Vadstena är återigen i toppskiktet i riket, vilket
är något som alla inblandade skall vara mycket stolta över.
Skolan får mycket högt betyg även av föräldrarna, vilket är
glädjande. Detta ger bra reklam utanför kommungränsen
och flera söker sig till Vadstena för att gå i våra fina skolor.
Näringslivets omdömen är också positiva vilket gör att vi
känner att vi har hittat rätt väg och på den vägen skall vi
naturligtvis fortsätta och utveckla.
Vadstenas plånbok
Vi kan presentera ett starkt koncernresultat på 22,1
miljoner kronor. Där kommunens resultat utgör 20,2
miljoner kronor dvs 13,2 miljoner kronor över budget
för året 2020. Det höga resultatet beror delvis på faktorer
som är av engångskaraktär såsom statliga ersättningar
för coronapandemin, reavinst på försäljningen av före
detta förskolan Solrosen samt lägre pensions- och
räntekostnader. Vi kommer att avsätta en del av resultatet
till en resultatutjämningsreserv som kan användas vid
behov i framtiden. Vadstena kommuns ekonomi är
i grunden mycket god och har för närvarande en låg
belåningsgrad. Dock är det så att det finns ett lånetak för
oss i Vadstena som vi inte kan överskrida. Det finns många
kända investeringsbehov inom kommunen både på kort
sikt och på lite längre sikt som måste rymmas inom vårt
lånetak vilket kommer att kräva förnuftiga prioriteringar.
Skatteintäkterna kommer enligt prognoser att minska
det kommande året vilket gör vissa förändringar
och anpassningar nödvändiga i kommunens olika
verksamheter.
På gång
Det händer mycket nu som alla kan se. Det byggs både
i innerstaden och i ytterkanterna, i kommunal regi och
privat vilket är glädjande att olika aktörer ser en framtid
och vill bygga här i Vadstena.
Vi undersöker möjligheterna att dra ut vatten och avlopp
till Nässja vilket skulle höja attraktiviteten i det området
ytterligare.
En avsiktsförklaring har skrivits med Mjölby kommun
för att se över möjligheterna att köpa fjärrvärme till
kommunen och leverera färskvatten från Vättern till

Mjölby. Vårt bredbandsbolag Vökby får ett öppet nät samt
en ny samarbetspartner som är Linköpings kommuns
bredbandsbolag Utsikt.
Skolprojektet med dess alla delar rullar enligt plan, med
en ombyggnad av St Perskolan och Katarinaskolan samt
en renovering av Petrus Magni skolan. En ersättning av
Culinar, vårt centrala tillagningskök och en nybyggnation
av en sporthall på Kungsvalla.
Arbetet mot en fossilfri fordonspark fortgår samt att
höja vår civila beredskap för att ha en god beredskap att
hantera olika typer av kriser.
Rådhustorget får sin nya skepnad. Mauritzonska
fastigheten och skomakarstugorna får sin efterlängtade
ansiktslyftning. Den försenade cykelvägen till Motala
kommer äntligen att påbörjas under året.
Ett stort tack
Vill jag rikta till alla kommuninvånare som har hjälpt till
och haft förståelse för den problematik kommun och
samhälle har haft under det gångna året.
Alla medarbetare inom kommun som har gjort sitt
yttersta varje dag för att få vardagen i kommunen att
fungera för oss andra och gjort en avgörande skillnad för
många av oss.
Det är just detta som gör vår kommun unik och
sammanhållande, vi gör det tillsammans och det är jag
oerhört glad och stolt över.

Peter Karlsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
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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

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

Översikt över verksamhetens utveckling
Fem år i sammandrag
Nyckeltal för kommunkoncernen
mnkr

2020

2019

2018

2017

2016

11,7

13,8

14,9

13,4

96,9

96,7

95,9

95,3

448,9
211,4
25,1

431,6
85,4
53,0

424,5
66,8
69,0

399,9
57,0
80,5

839,2
112.971
576,5
77.617
31,3
11,7

660,7
87.929
407,4
54.219
38,3
11,7

638,3
86.013
398,9
53.753
37,5
9,3

608,8
82.852
384,2
52.286
36,9
6,5

713

704

*

*

2020

2019

2018

2017

2016

7.423
22,8

7.428
22,8

7514
22,8

7421
22,8

7348
22,8

20,2

214,9

9,2

15,2

15,8

95,8

98,4

98,0

97,0

96,8

453,3
43,1
124,6

455,8
192,8
17,6

439,4
71,2
38,3

429,3
22,0
140,0

405,7
16,2
188,9

799,7
107.733
334,0
44.995
58,2
38,0

751,6
101.181
306,0
41.195
59,3
37,4

383,3
51.013
150,3
19.997
60,8
14,8

368,0
49.594
144,3
19.445
58,7
11,9

355,2
48.344
146,6
19.951
58,7
6,9

642

667

657

*

*

Resultat
Årets resultat för kommunkoncernen (mkr)
22,1
Nettokostnadsandel av skatteintäkter            
( inkl. skatteutjämningsbidrag) %
94,6
Driftsredovisning
Nettokostnad (mnkr)
447,9
Nettoinvesteringar
150,7
Självfinansieringsgrad
47,3
Tillgångar och skulder
Tillgångar, mnkr
989,8
per invånare, kr
133.342
Skulder inkl. avsättningar mnkr
705,1
per invånare, kr
94.989
Soliditet (exkl pensionsförpliktelse)%
28,8
Soliditet (inkl. pensionsförpliktelse)%
12,4
Personal
Antal anställda (årsarbetare)
688
* Uppgift saknas
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
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Den kommunala koncernen
Organisationsschema
Politisk organisation
Vatten- och
avfallsnämnd

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Revision

Överförmyndarnämnd
Gemensamma nämnder
med Motala kommun

Kommunstyrelse

SamhällsbyggnadsKultur- och
nämnd
utbildningsnämnd

Socialnämnd

Valnämnd

Bolagsstruktur
Vadstena kommun

Vadstena Stadshus AB (100 %)

Vadstena Fastighets AB
(100%)

Vadstena Kommunfastigheter AB (100%)

Vadstena Turism
& Näringsliv AB (100%)

Vadstena Förvaltnings
AB (100%)
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 kommun. Kommunen bedriver ingen verksamhet inom gymnasie- och särskolor.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Omvärldsanalys
Inför 2020 förväntades en lågkonjunktur i världsekonomin. Samtidigt som konjunkturnedgången fanns utmaningar för kommunerna med ökat demografiskt tryck
och lägre utveckling av skatteunderlaget. Detta sammantaget förväntades innebära stora utmaningar med effektiviseringar för att klara välfärdsuppdraget.
Våren 2020 drabbades världen av coronapandemin, med
många sjuka och döda. Efter att smittspridningen avtog
under sommaren återkom den med full kraft i en andra
våg under hösten 2020 och den varar in på 2021. Förutom mänskligt lidande har den medfört att världsekonomin drabbats av den svåraste lågkonjunkturen i modern
tid. För Sveriges del har starka statsfinanser möjliggjort
omfattande stödåtgärder till offentlig och privat sektor,
vilket mildrat effekterna.
Befolkningsutveckling
31 december 2020 hade kommunen 7.423 invånare. Det
är 5 kommuninvånare färre än vid föregående årsskifte.
2020 föddes 66 barn, vilket är en ökning med 4 barn jämfört med 2019. Antalet döda 2020 var 110 st vilket är 4
fler än 2019. Födelsenettot blev -44, vilket är samma som
för 2019.

Flyttningsnettot (det vill säga inflyttade minus utflyttade)
blev positivt år 2020 med 30 personer vilket skall jämföras
med +139 st under 2019. År 2020 var antalet inflyttade
459 st och antalet utflyttade 429 st.
Pågående nybyggnationer och markexploatering utgör
potential för en högre befolkningstillväxt.
Demografi
Kommunen har en högre andel äldre än rikssnittet.
Medelåldern för riket 2019 var 41,3 år, motsvarande för
kommunen 48,4 år. Bara åtta andra kommuner hade en
högre medelålder. Demografin medför större behov av
samhällsservice i form av till exempel omvårdnad, boendeformer och tillgänglighet.
Arbetslöshet
Arbetslösheten (inskrivna arbetslösa i procent av den
registerbaserade arbetskraften) i december 2020 i kommunen var 7,3 procent för åldrarna 16-65 år. Det är lägre
än motsvarande för länet (8,8 procent) och riket (8,5
procent). För gruppen ungdomar i åldrarna 18-24 år var
arbetslösheten 12,6 procent, vilket är på samma nivå som
länet men högre än riket (11,6 procent).
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Kompetensförsörjning
Kommunen har för närvarande en god kompetensförsörjning avseende utbildad personal. Många verksamheter förutspår en brist på utbildad arbetskraft, främst inom
vård och omsorg.
Pensionsåtaganden
Kommunens pensionsåtaganden redovisas enligt blandmodellen. Den innebär att pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Den
uppgår inkl. löneskatt till 162 (165) mnkr. Pensionsförmåner som intjänats från och med 1998 ingår i verksamhetens kostnader och redovisas som en avsättning.
Den uppgår till 38 (35) mnkr. Kommunen har inga
placeringar i stiftelser eller egna finansiella placeringar av
pensionsmedel. Pensionsåtagandena är beräknade enligt
RIPS 19 (riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) och
redovisas enligt lag om kommunal bokföring och redovisning. Upplysningar om förpliktelserna finns i not 19. De
kommunala dotterbolagen har inga pensionsförpliktelser
i balansräkningen.
Under 2021 kommer nya antaganden om beräknad livslängd. De ligger till grund för beräkningen av pensionsåtagandena. Stor risk finns för betydande ökningar av
pensionskostnaderna.
Finansiella risker
Kommunkoncernen och kommunen är exponerad för
ränterisk och finansieringsrisk.

Ränterisk
Per den 31 december 2020 uppgick den kommunala koncernens räntebärande nettoskuld till 483,6 (416,2) mnkr.
Den har ökat till följd av genomförda investeringar under
året. Kommunens räntebärande nettoskuld uppgick till
160,4 (178,3) mnkr. Förändringen förklaras av amorteringar och ökad likviditet. Upplåningen i kommunen löper med fast ränta och i kommunens bostadsbolag löper
den med både fast och rörlig ränta. Genomsnittlig räntebindningstid är 4,0 år för kommunens upplåning och 2,8
år för kommunkoncernen. Den genomsnittliga låneräntan är 0,87 procent för kommunen och 0,59 procent för
kommunkoncernen.
Finanseringsrisk
Av låneskulden på balansdagen förfaller 18 procent inom
ett år för kommunkoncernen och 0 procent för kommunen. På balansdagen uppgick tillgängliga likvida medel
och tillgängliga outnyttjade kreditfaciliteter för kommunkoncernen till 98,2 (44,1) mnkr.
Juridiska tvister
Kommunen har två pågående rättsliga tvister. Ena tvisten
avser sakförhållanden kring avtal om markexploatering
och den andra tvisten avser en laglighetsprövning av beslut om utnyttjande av option för förvärv av fjärrvärmeanläggning.
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Händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemin
Pandemin har inneburit stora påfrestningar inom kommunens omsorgsverksamhet. Statliga stöd har erhållits i
form av generella statsbidrag ( 10,2 mnkr), ersättningar
för sjuklönekostnader (5,8 mnkr) samt ersättningar för
kostnader inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård för
att förhindra smittspridning (8,1 mnkr). Kommunkoncernen har gett stöd till lokalt näringsliv med hyresnedsättningar, längre kredittider för fordringar och kortare
betalningstid för leverantörsskulder samt rådgivning
kring olika stödåtgärder för företag.
Planering för nya skollokaler
Under året har planering för nya skollokaler för grundskolan, med centralkök och idrottshall, fortsatt.
Omdaning av Rådhustorget
Ombyggnad av Rådhustorget har påbörjats under året
och beräknas klart till sommaren 2021.
Nya bostäder
Vadstena Fastighets AB har påbörjat byggnation av 28
parhuslägenheter och ett trygghetsboende med 30 lägenheter. Totalt är det drygt 100 bostäder som är eller har varit i produktion under 2020. Pågående detaljplanarbete
kommer att möjliggöra drygt 300 nya bostäder.
Skolranking
I Lärarförbundets årliga skolranking ligger Vadstena kvar
i toppen och rankades som landets näst bästa skolkommun.

Bredband – öppet nät
Bredbandsutbyggnaden i kommunen har fortsatt och beslut har fattats om att nätet blir öppet för fler tjänsteleverantörer av TV, telefoni och internet under 2021.
Samarbete med andra kommuner
Kommunen har ett brett samarbete med andra kommuner, som under 2020 har utökats inom nya områden.
Arbete har pågått under året för att skapa en gemensam
IT-avdelning med Mjölby kommun, vilket blir verklighet under början på 2021. En avsiktsförklaring tecknades under hösten med Mjölby kommun och Mjölby
Svartådalens Energi AB om ett gemensamt arbete kring
att stärka samhällsviktig infrastruktur i regionen. Det
handlar bland annat om att utreda möjligheterna kring
ett framtida fjärrvärmesamarbete, men även se om det
finns förutsättningar för att Vättern skulle kunna vara en
reservvattentäkt för Mjölby.
Koncernövergripande ledning och styrning
Kommunkoncernen omstrukturerades den 31 december
2019, med resultatet att de kommunala bolagen samlades
under Vadstena Stadshus AB.
Under 2020 har arbete påbörjats för att nå koncerngemensam styrning och inleda koncernsamverkan för
ökad kvalitet och effektivitet.
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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

Långsiktiga
gemensamma
förutsättningar

Värdegrund

Styrprinciper

Politiskt program

Kommunfullmäktige

Budget & strategisk plan
inkl  ägardirektiv

Analysera - prioritera - följa upp

Taktisk
styrning

Operativ
styrning

Nämndplan

Affärsplan

Planera - genomföra - följa upp - förbättra

Planera - genomföra - följa upp - förbättra

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

Planera - genomföra - följa upp - förbättra

Planera - genomföra - följa upp - förbättra

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 styrdokument (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.
Policy
Kommunfullmäktige

6

Strategi Rikt- Handlingslinje
plan

6

Kommunstyrelsen

6

6

Nämnd

6

6

Verksamhet

Rutin

6

Nämnd/
bolagsstyrelse

Förvaltningschef/VD

Bolagsstyrning
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över de kommunala bolagen och den utövas genom bolagsordning, ägardirektiv 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
styra och leda de kommunala bolagen. Styrelsen utgörs
av kommunstyrelsens arbetsutskott och kommundirektören är VD.
Internkontroll
Kommunstyrelsen har även uppsiktplikt över internkontrollen. Den bedrivs av nämnderna utifrån ny riktlinje
som antogs under 2020. Nämnderna rapporterar internkontrollplaner och uppföljning av dem till kommunstyrelsen. 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.
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Strategiskt målarbete 2020

Vadstena kommun arbetar utifrån tillitsbaserad styrning
och ledning. Detta innebär bland annat ett minskat fokus
på detaljerade ettåriga politiska mål till förmån för en mer
långsiktig och strategisk inriktad styrning. Den styrande
politiska majoriteten formulerade därför efter valet 2018
tre strategiska inriktningsmål som ska gälla för mandatperioden – växande Vadstena, attraktiva Vadstena samt
hållbara Vadstena.

Attraktiva, växande och hållbara Vadstena
De kommunala verksamheterna arbetar på olika sätt för
att bidra till att uppnå de av kommunfullmäktige fastslagna strategiska målen. Nedan följer därför tre tabeller
som visar bredden av den verksamhet som pågår, vars
gemensamma nämnare är att bidra till att uppnå de gemensamma strävansmålen om ett attraktivt, växande och
hållbart Vadstena.

Alla nämnder har därefter, utifrån sina olika ansvarsområden, 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 på sidorna 84-85.

Att växa handlar dels om numerär, det vill säga att kommunen behöver och vill få fler invånare, och dels om att
fysiskt expandera genom om- och nybyggnation av bostäder 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.

Till detta tillkommer de styrprinciper som ska genomsyra
all kommunal verksamhet. Detta är kommunfullmäktiges 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 fokus
på nytta för medborgarna. Styrprinciperna och deras nyttofokus tydliggörs i konceptet ”Handen på hjärtat”:

Under 2020 minskade kommunens invånarantal med 5
personer jämfört med året innan. Vadstenas befolknings
mängd är relativt stabil över tid med en befolkningstill
växt på 0,4% under de senaste tio åren. In- och utflyttning
sker i ungefär lika stor utsträckning, vilket gör att numer
ären tar ut varandra. Istället är det låga födelsetal i kombi
nation 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 2020 ett negativit födelseöverskott
på -44 personer medan inflyttningsöverskottet var +39.
De kommunala inkomsterna, det vill säga skattebasen,
beräknas dock varje månad utifrån befolkningsstatistik i
november månad, då Vadstena kommun denna månad
hade ett ökat antal invånare (+17) jämfört med 2019.
Skattebasen påverkas därmed i år inte negativt av en befolkningsminskning.
Strävansmålet om ”växande” innebär dock inte enbart
siffror, utan även såväl kroppslig som mental utveckling.
Vadstena kommun har här lyckats kombinera höga ambitioner för barns lärande med höga skolresultat. 2020 uppmärksammades detta även nationellt då Vadstena 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!
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Växande Vadstena
Mål 2020

Ansvarig nämnd

Skapa boendeformer utifrån
individens behov

Socialnämnden

Vadstena kommun har god
planberedskap för attraktiva
boenden i olika upplåtelseformer

Samhällsbyggnadsnämnden

Vadstena kommun attraherar
nya byggherrar att etablera sig
i Vadstena kommun

Samhällsbyggnadsnämnden

Vadstena kommun ska utvecklas med en långsiktigt hållbar
ekonomi, för att klara kommande investeringsbehov

Kommunstyrelsen

6

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.

Vadstenas förskolor och grundskolor håller hög kvalitet och
är i topp jämfört med andra
kommuner i landet.

Kultur- och
utbildningsnämnden

4

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

Vadstena betraktas också som en attraktiv destination för
både inhemska och internationella besökare. Turismen
är mycket viktig för Vadstena, inte minst för besöksnäringen, handlare och lokala näringsidkare. Under 2020
uteblev de internationella turisterna på grund av rådande
pandemi. Men istället hittade många inhemska turister
till Vadstena, vilket – mitt i all pandemisk tragik som
präglat 2020 – 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.

Måluppfyllelse

4
4
4

Kommentar
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, både
sett till utformning och storlek.
På så sätt kan fler hitta sitt drömboende i Vadstena kommun och
bidra till målet om att växa.

Att vara en attraktiv arbetsgivare är ett tveeggat uppdrag.
Dels handlar det om att Vadstena kommun som organisation behöver erbjuda en sund och modern arbetsmiljö
med goda interna utvecklings- och karriärmöjligheter, 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 arbetar för att följa med sin tid samt att arbetsmiljön och
kulturen inom organisationen upplevs som god. Digitalisering av kommunala verksamheter är ett led i att modernisera och effektivisera flera delar av välfärdsuppdraget.
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Attraktiva Vadstena
Mål 2020

Ansvarig nämnd

Bidra till god personalförsörjning

Socialnämnden

Vadstena kommun har trygga
och attraktiva offentliga miljöer
som bidrar till ökad tillgänglighet för medborgare och
besökare

Samhällsbyggnadsnämnden

4

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

Kommunstyrelsen

6

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

Kommunstyrelsen

4

Utarbeta en digitaliseringsstrategi

Kommunstyrelsen

6

Alla förskolor och grundskolor
erbjuder goda miljöer och likvärdiga möjligheter för maximal
utveckling och livslångt lärande

Kultur- och
utbildningsnämnden

Bidra till ett varierat och tillgängligt fritids- och friluftsliv

Kultur- och
utbildningsnämnden

4

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

Bidra till ett varierat, rikt och
inkluderande kulturliv

Kultur- och
utbildningsnämnden

4

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

Måluppfyllelse

4

4

Kommentar
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.
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 verksamhetsoch individuell utveckling är därför
minst lika viktigt som att kunna
attrahera ny kompetens.
Omsorg om skattemedel och fokus
på nytta och effekt för medborgarna för varje krona är avgörande
för att skapa tillit och attraktivitet
för Vadstena kommun – både som
plats och som organisation.
Digitalisering av arbetssätt och
tjänster är, tillsammans med nytänkande viktigt för att kunna erbjuda
attraktiv och modern kommunal
verksamhet.
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.
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Hållbara Vadstena
Mål 2020

Ansvarig nämnd

Bidra till engagerat och hållbart
miljöarbete

Socialnämnden

Bidra till god folkhälsa

Socialnämnden

6

Bidra till god kvalitet
och effektivitet

Socialnämnden

4

Samhällsbyggnadsnämndens
verksamhet bidrar till en långsiktigt hållbar miljö

Samhällsbyggnadsnämnden

Myndighetsutövningen präglas
av korrekt, rättsäker och
effektiv handläggning

Samhällsbyggnadsnämnden

4

Vadstenas kommuns hållbarhetsarbete ska anpassas till
FN:s globala hållbarhetsmål
samt de nationella miljömålen

Kommunstyrelsen

4

Vadstena kommun ska söka
samverkan där så är möjligt

Kommunstyrelsen

4

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

Kultur- och
utbildningsnämnden

4

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

Förvaltningens arbete genomsyras av ekonomisk, social och
ekologisk hållbarhet

Kultur- och
utbildningsnämnden

4

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

Måluppfyllelse

4

4

Kommentar
Alla kommunala verksamheter
ansvarar för att bidra till ekologisk
hållbarhet utifrån sina förutsättningar.
God folkhälsa oavsett ålder eller
eventuell funktionsvariation är
viktigt både för individen och för
samhället.
Hög kvalitet, god service och effektivitet i kommunala tjänster bidrar
till ekonomisk hållbarhet och till ett
mer jämställt och jämlikt samhälle.
Dagvattenbrunnar, avloppslösningar och livsmedelsinspektioner är tre
exempel på kommunala ansvarsområden som direkt och indirekt
bidrar till både ekologisk och ekonomisk 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 angelägenhet som Vadstena kommun
aktivt ska bidra till i alla sina verksamheter.
Samverkan mellan samhälleliga
aktörer stärker inte bara den
enskilda kommunen, utan hela
samhället då tjänster till medborgare kan kvalitets- och effektivitetssäkras på ett långsiktigt hållbart
sätt.
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Hela det kommunala uppdraget – vård, skola, omsorg
och myndighetsutövning – ryms inom Agenda 2030.
Socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden
arbetar varje dag för ett jämlikt, jämställt och socialt hållbart samhälle. Samhällsbyggnadsnämnden arbetar med
att skapa hållbara och trygga bebyggelsemiljöer, hållbar
infrastruktur och med tillsyn som säkrar livsmedelsproduktion och rent vatten. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den ekonomiska hållbarheten och för
att styra de kommunala verksamheterna som helhet mot
ett hållbart samhälle.

Vadstena kommun har under 2020 tagit ett första steg
mot ett mer systematiskt hållbarhetsarbete. Ett viktigt
led i detta är att samverka, såväl inom kommunkoncernen som med externa aktörer. Genom samverkan blir
Vadstena kommun mer effektiv, uppnår högre kvalitet
och skapar förutsättningar för fler och bättre kommunala
tjänster till alla dem som kommunen finns till för – Vadstenas invånare, näringsidkare, föreningar och besökare.
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Den modell som Vadstena kommun har valt för den finansiella 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 treårsperioden. 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.

svagare kapacitet, desto sämre förmåga har kommunen
att klara framtida finansiella problem.
Risk
Området beskriver hur kommunen är exponerad finansiellt. Här analyseras borgensåtagande och pensionsskuld. En god ekonomisk hushållning visar även kommunens förmåga att på kort och lång sikt möta finansiella
problem.
Kontroll
En god följsamhet mot budget är ett uttryck för god ekonomisk hushållning. I detta perspektiv analyseras hur
ekonomiska planer följs.

Kapacitet
Det andra perspektivet benämns kapacitet eller långsiktig
betalningsberedskap. Det handlar om att redovisa vilken
finansiell motståndskraft kommunen har på lång sikt. Ju

RESULTAT

KAPACITET

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

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

RISK

KONTROLL

Föreligger några risker som
kan påverka kommunens
resultat och kapacitet?

Vilken kontroll har
kommunen över den
finansiella utvecklingen?
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Finansiell analys av koncernen

Bolag
I kommunkoncernens redovisning ingår förutom nämndernas verksamheter även de, indirekt eller direkt, helägda bolagen Vadstena Stadshus AB, Vadstena Kommunfastigheter AB, Vadstena Turism & Näringsliv AB samt
Vadstena Fastighets AB med dess dotterbolagVadstena
Förvaltnings AB.
Resultat & kapacitet
Förändring av kostnader och intäkter
Verksamhetens intäkter (exklusive skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning) i kommunkoncernen 2020
ökade med 12,0 mnkr (5,9 procent) jämfört med 2019
och verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar
ökade med 11,0 mnkr (1,7 procent). Det medförde att
nettokostnaderna minskade med totalt 1,0 mnkr (0,03
procent).
Investeringsvolym
Kommunkoncernens totala bruttoinvesteringar uppgår till 152,6 mnkr, varav 44,4 mnkr avser kommunens
investeringar inklusive VA-investeringar, 106,7 mnkr avser Vadstena Fastighetsbolag AB. Investeringstakten för
kommunkoncernen kommer vara hög även kommande
år.
Finansnetto
Finansnettot har försämrats jämfört med 2019. Från –2,7
mnkr 2019 till -3,5 mnkr 2020. Finansiella intäkter har
minskat med 0,6 tkr och finansiella kostnader har ökat
med 0,2 mnkr.

Skatten år 2020 uppgår till 1.602 tkr. Efter skatt blir då
årets resultat 2.124 tkr.
Vadstena Turism och Näringsliv AB visar ett positivt
resultat på 424 tkr före skatt, vilket är högre än 2019.
Skatten uppgår till 37 tkr, vilket ger ett resultat efter skatt
på 387 tkr.
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Soliditet
Soliditet som är ett mått på kommunkoncernens långfristiga finansiella förmåga och mäter andelen eget kapital i
förhållande till de totala tillgångarna, har minskat från
31,2 procent till 28,8 procent. Minskningen är kopplad
till höga investeringar som lånefinansierats.
40

Resultat
Vadstenas sammanställda redovisning visar ett positivt resultat före skatt på 22,1 mnkr vilket är högre än 2019 då
resultatet var 11,7 mnkr.

35

Kommunens resultat var 20,2 mnkr, vilket är högre än
budgeterat men lägre än förra årets resultat på 214,9
mnkr. I förra årets resultat ingick extraordinära intäkter
med 207,4 mnkr till följd av omstrukturering i koncernen.

20

Vadstena Fastighetsbolag AB, med dess dotterbolag visar
ett resultat före skatt på 3 726 tkr (4 719 tkr före skatt
2019) vilket är i nivå med budgeterat resultat.
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Långfristiga skulder och låneskuld
Den långfristiga skulden, som består av långfristiga lån
samt förutbetalda investeringsbidrag, har under året ökat
med 117,9 mnkr och uppgår på balansdagen till 520,1
mnkr. Den stora ökningen mellan åren 2019 och 2020
beror till största delen på upptagna lån i Vadstena Fastighets AB för nyproduktion av bostäder.
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Risk och kontroll
En god ekonomisk hushållning innebär att koncernen i
kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta några
drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Koncernen bör ha en sådan likviditet eller kortfristig betalningsberedskap att man kan betala sina löpande utgifter
utan besvär. Koncernens kassalikviditet är 100 procent,
vilket är högre än 2019 då den var 70 procent. Finansiella
nettotillgångar uttrycker betalningsberedskapen på medellång sikt. De finansiella nettotillgångarna består av omsättningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar
minus lång- och kortfristiga skulder. I koncernen är de
finansiella nettotillgångarna negativa. Det betyder att det
finns en nettoskuld som 2020 uppgick till 508,7 mnkr.
Det är en ökning med 77,0 mnkr av nettoskulden sedan
2019 och en följd av hög investeringstakt som är lånefinansierad.

Sammanställd redovisning Vadstena kommun 2020-12-31, tkr
I koncernen ingående enheterna

Vadstena kommun

Ägd andel
%

Årets resultat

Tillgångar

Skulder &
avsättning

Eget kapital

Soliditet
%

-

20.166

799.677

333.954

465.723

58

Vadstena stadshus AB

100

-41

221.007

688

220.319

100

    Vadstena Turism & Näringsliv AB

100

387

6.717

1.084

5.633

84

    Vadstena Kommunfastigheter AB

100

-28

76

5

71

93

    Vadstena Fastighets AB

100

2.050

405.136

369.321

35.815

9

100

74

7.992

7.439

553

7

-

-504

-450.784

-7.383

-443.401

-

22.104

989.821

705.108

284.713

29

Vadstena Förvaltnings AB
Elimineringsposter
Totalt för koncernen
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Finansiell analys av kommunen
Resultat & kapacitet

procent av skatter, statsbidrag och utjämning under 2020
vilket är lägre än 2019.

Förändring av kostnader och intäkter
Förändring i %
Verksamhetens nettokostnader
Verksamhetens nettokostnader exklusive
jämförelsestörande poster
Skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning

2020

2019

2018

-0,5

3,7

2,4

-0,5

3,7

2,3

2,2

3,7

0,9

För att ha en god kontroll över kommunens ekonomi är
det viktigt att följa nettokostnadernas utveckling i förhållande till skatteintäkter och bidrag. Nettokostnaderna
har minskat med 0,5 procent jämfört med 2019 medan
skatteintäkter och utjämning har ökat med 2,2 procent.
Kostnader inklusive avskrivningar för verksamheten har
ökat med 8,9 mnkr, 1,5 procent, medan intäkter har ökat
med 11,4 mnkr, 7,7 procent. I dessa intäkter ingår inte
skatter, generella statsbidrag, utjämning och finansiella
intäkter. Ökningen av intäkterna från 2019 avser realisationsvinst på fastighet, högre försäljning av exploateringsmark samt mer intäkter från taxor och avgifter, främst
från bygglov. Personalkostnaderna har minskat med 6,2
mnkr, varav lägre pensionskostnader står för 2,0 mnkr.
Kostnaderna för såld exploateringsmark, nedskrivningar
och avskrivningar är högre jämfört med 2019.
Olika kostnaders andel av skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning
Procent

2020

2019

2018

88,7

92,7

93,9

Avskrivningarnas andel

7,1

5,7

4,5

Finansnettots andel

0,0

0,0

-0,4

95,8

98,4

98,0

Verksamhetens andel

Nettokostnadsandel inklusive
finansnetto

Nyckeltalen i tabellen ovan talar om hur stor andel som
den löpande verksamheten tar i anspråk av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Det utrymme som därefter blir kvar kan till exempel användas till amortering
av låneskuld, finansiera investeringar samt sparande.
Verksamheten exklusive avskrivningar tog i anspråk 88,7

Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto ligger under
tidigare år. Avskrivningarnas andel är högre än 2019, då
ingår engångseffekter av nedskrivningar av anläggningstilllgångar med 6,8 mnkr. Andelen exklusive engångseffekter uppgår till 5,6 procent, vilket är i nivå med föregående år.
Investeringar
2020

2019

2018

Investeringsvolym, netto, mnkr

43,1

192,8

73,8

Nettoinvesteringar/
avskrivningar, procent

128

779

369

2020 års investeringsnivå ligger i jämförelse med tidigare
år på en lägre nivå. Investeringsbudgeten uppgick till
239,4 mnkr och nettoutfallet blev 43,1 mnkr. Förra året
var investeringsvolymen mycket hög. 136,7 mnkr investerades då i övertagande av VA-anläggningar som anskaffats
under åren 2007-2018 i den gemensamma VA-nämnden
av Motala kommun.
De större investeringsprojekten under år 2020 är omdaning av Rådhustorget och genomfarten, renovering av
simhallen, utbyggnad av bredbandsnätet, gatusaneringar
och fastighetsrenoveringar. Även IT-investeringar för ehälsa och i datasystem har skett under året.
En stor del av investeringsbudgeten för år 2020 innefattar ett skolprojekt för grundskolan med centralkök och
idrottshall. Detta projekt har försenats till följd av överklagande av detaljplanen. Därefter har projektet utvärderats för alternativa lösningar.
Det finns även andra budgeterade investeringsprojekt
av större belopp som inte genomförts 2020. Gång-och
cykelväg till Motala, renovering av fastigheter samt exploatering är större projekt där anslaget behöver skjutas fram
till kommande år.
Om nettoinvesteringar genom avskrivningar är under 100
innebär det att kommunen inte reinvesterar sina materiella anläggningstillgångar i samma takt som de skrivs av.
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Finansiering av investeringar

Årets resultat
2020

2019

2018

Kvar av skatteintäkter efter
drift, mnkr

53,7

33,9

29,3

Självfinansieringsgrad i procent

125

18

40

Ett viktigt nyckeltal när det gäller investeringar är självfinansieringsgraden. Den mäter hur stor andel av investeringarna 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, vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till
investeringar och att kommunens långsiktiga finansiella
handlingsutrymme stärkts.
Självfinansieringsgraden har varit hög i Vadstena åren
2016-2017 till följd av stora överskott samt att investeringstakten varit lägre än budgeterat. Den höga investeringsnivån som inleddes år 2018 innebär en väsentlig
sänkning av självfinansieringsgraden. För 2020 blir självfinansieringsgraden mycket hög, vilket är effekten av att
skollokalsprojektet fördröjts.
Finansnetto

2020

2019

20.166

214.859

9.246

Årets resultat exkl.
jämförelsestörande poster, tkr 20.166

7.459

8.269

Årets resultat, tkr

2018

Årets resultat/skatter och
bidrag, procent

4,3

46,4

2,1

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

4,3

1,6

1,9

Årets resultat uppgår till 20,2 mnkr. Det är 13,2 mnkr
bättre än budgeterat resultat som var 7,0 mnkr. Det är
bättre resultat än vad prognoserna visade under året. Totalt uppgick nämndernas överskott jämfört med budget
till 1,5 mnkr där samhällsbyggnadsnämnden stod för huvuddelen med ett överskott på 2,5 mnkr. Finansförvaltningen hade ett överskott på 11,6 mnkr. Generella bidrag
för coronapandemin, lägre avskrivningar och ränta till
följd av lägre investeringar än budget samt lägre löne- och
pensionskostnader är de främsta orsakerna till avvikelsen.
Soliditet
Procent

2020

Soliditet

58,2

59,3

60,8

2019

2018

2020

2019

2018

Finansiella intäkter

2.575

2.670

3.154

Soliditet inkl.
ansvarsförbindelse

38,0

37,4

14,8

Finansiella kostnader

2.571

2.662

1.209

Tillgångsförändring

6,4

196,1

4,1

4

8

1.945

Förändring eget kapital

4,5

191,2

4,1

Finansnetto

Finansnettot, det vill säga kommunens finansiella intäkter minus finansiella kostnader har de senaste åren varit
noll. De finansiella intäkterna 2020 uppgår till 2,6 mnkr
vilket är i nivå med år 2019. De finansiella intäkterna består av bland annat ersättning från Vadstena Fastighetsbolag AB för att de lånar med kommunal borgen samt
utdelningar på aktier och andelar. Ersättning för kommunal borgen har ökat och utdelningarna har minskat med
motsvarande.
De finansiella kostnaderna 2020 uppgår till 2,6 mnkr
jämfört med 2,7 mnkr år 2019.

Soliditeten är ett mått på kommunens långfristiga finansiella förmåga. Måttet visar hur stor del av kommunens
tillgångar som finansierats med egna medel. Soliditeten
uppgår 2020 till 58,2 procent vilket är en minskning med
1,1% från 2019. Balansomslutningen har ökat bara något
mer än årets resultat, varvid soliditeten är i stort sett oförändrad.
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 intjänade före 1998 inte redovisas i balansräkningen utan finnas
som en ansvarsförbindelse. Om ansvarsförbindelsen inkluderas är soliditeten numera positiv vilken framförallt
beror på att ansvarsförbindelsen sedan några år tillbaka
minskat kombinerat med starka resultat. Mellan 2019
och 2020 minskade ansvarsförbindelsen med 2,9 mnkr.
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Skuldsättningsgrad
Procent

2020

Total skuldsättningsgrad
- varav avsättningar
- varav kortfristig
skuldsättningsgrad
- varav långfristig
skuldsättningsgrad

2019

2018

41,8

40,7

39,1

4,8

4,9

8,6

14,3

14,8

29,7

22,8

20,1

1,0

Den del av tillgångarna som inte har finansierats med egna
medel benämns skuldsättningsgrad. Kommunens totala
kortfristiga skuldsättningsgrad ligger på samma nivå som
förra året och den långfristiga skuldsättningsgraden har
ökat något till följd av upptagna lån för finansiering av
investeringar.
Kommunalskatt
Skattesats

2020

2019

2018

Kommunal skattesats, Vadstena

22,80

22,80

22,80

Kommunal skattesats, länet

21,23

21,20

21,21

Kommunal skattesats, riket

20,72

20,70

20,74

En viktig del av bedömningen av kommunens finansiella
kapacitet är vilken möjlighet kommunen har att påverka
sina inkomstkällor. En hög kommunalskatt ger till exempel ett mer begränsat handlingsutrymme att generera en
intäktsökning denna väg.
Den totala kommunalskatten inklusive regionen men
exklusive begravning- och kyrkoavgift uppgick 2020 till
34,35 för Vadstena kommun, vilket är en höjning från
2019 med 85 öre avseende höjning av regionskatten.
I länet var genomsnittlig skatt under 2020 32,78 (ovägt)
och i riket 32,28. Den totala kommunalskatten i Vadstena
låg därmed högre jämfört med både länet och riket. Inför
2016 höjde Vadstena skatten med 1,25 och den kommunala skatten blev då 22,80. Den totala kommunalskatten
blir sammanlagt 33,50. Vadstena har därmed högsta skatten i länet. Möjligheten att framåt öka intäkterna via ökad
skattesats är därför begränsade.
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 106,2
procent vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Detta

beror på främst på årets starka resultat samt fördröjning
av investeringar. Kommunen har en checkkredit på 15
mnkr. Läggs hela checkkrediten till likvida medel blir kassalikviditeten 119,3 procent.
2020

2019

2018

Likvida medel, tkr

66.832

22.563

30.463

Tillgängliga medel, tkr

81.832

37.563

45.463

Kassalikviditet, procent

106,2

75,4

70,1

Kassalikviditet inkl.
checkkredit, procent

119,3

88,9

83,3

Kassalikviditet exkl.
semesterlöneskuld, procent

126,9

89,9

84,0

Rörelsekapital, tkr

7.162

-27.438

-33.963

I de kortfristiga skulderna ingår semesterlöneskulden
med 18,7 mnkr. Hela skulden kommer inte att omsättas
under ett år och därför redovisas även kassalikviditeten
exklusive semesterlöneskulden för att få ett mer rättvisande nyckeltal.
Finansiella nettotillgångar
Tkr

2020

2019

2018

Omsättningstillgångar
+ finansiella anl.tillgångar

354.568

314.762

105.404

Kort- och långfristiga
skulder

-295.183

-269.100

-117.455

59.385

45.662

-12.051

Finansiella
nettotillgångar

Finansiella nettotillgångar uttrycker betalningsberedskap
på medellång sikt. Under 2019 ökade de finansiella nettotillgångarna avseende ökat värde på aktier i dotterbolag
till följd av strukturförändring av kommunkoncernen.
Ökningen har fortsatt under 2020 med köp av aktier
samt ökad likviditet.
Räntor och valutor
Ur ett riskperspektiv är det viktigt att redovisa och beskriva eventuella ränte- och valutarisker. Med ränterisk avses
risken för förändringar i räntenivån och med valutarisken
avses risk för eventuella kursförluster vid utlandslån. Någon valutarisk föreligger inte för Vadstena då kommunen
inte har några transaktioner med utlandet. Marknadsräntorna är idag på historiskt låga nivåer, osäkerheten kring
när de förväntas öka är stor till följd av coronapandemin.
Räntenivåerna kommer påverka kommunen i ett längre
perspektiv då räntebärande skulder kommer öka i samband med stora investeringar.
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Borgensåtagande
2020

2019

2018

Borgensåtaganden

333.500

229.500

224.500

- varav av kommunen
helägda företag

333.500

228.500

223.500

tkr

Stora borgensåtaganden kan betyda en väsentlig finansiell
risk då kommunen kan komma att infria ett borgensåtagande i form av lösen av lån eller ägartillskott. Vadstena
kommun har ett borgensåtagande på 333,5 mnkr eller
44,9 tkr per invånare. 100 procent av kommunens borgensåtaganden avser borgen till kommunens helägda
bostadsbolag Vadstena Fastighets AB. Risken för att behöva infria borgensåtagandet för Vadstena Fastighets AB
bedöms som mycket låg.
Kommuninvest
Vadstena kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. 31 december 2020 var 290 kommuner och
regioner medlemmar. Samarbetet kring finansiella tjänster har varit framgångsrikt då stor del av Sveriges kommuner och regioner samverkar. All upplåning i Kommuninvest 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 långivaren. Grundtanken i avtalet är att varje borgensman har ett
slutligt ansvar för ett belopp som motsvarar vad borgensmannen har lånat via Kommuninvest. Risk för borgensinfriande bedöms som mycket låg.
Pensionsåtaganden
Pensionerna är en växande kostnad för kommunerna.
Kommunens totala pensionsskuld inklusive löneskatt
uppgår 2020 till 200 mnkr, varav den största delen (81
procent) redovisas inom linjen bland ansvarsförbindelser.
Ansvarförbindelsen har de senaste åren minskat till följd
av högre utbetalningar än uppräkningsposter, medan avsättningen har ökat.
Framtida pensionsutbetalningar utgör en risk när dessa
på sikt ökar. Enligt prognoser från KPA kommer utbetalningarna minska med 0,1 mnkr, 1,5%, mellan 2020-2025.
Pensionskostnaderna är en del av kommunens verksamhetskostnader.
Pensionsåtganden
inkl löneskatt, tkr

Ansvarsförbindelse
Avsättningar pensionsskuld
Tot pensionsåtagande

2020

2019

2018

161.669

164.613

176.235

38.185

35.234

32.289

199.854

199.847

208.524

Prognosen för pensionsskulden som redovisas som avsättning i balansräkningen kommer öka under kommande
år. Mellan åren 2020-2025 är ökningen 15,4 mnkr, 41,3
procent. Samtidigt kommer ansvarsförbindelsen fortsätta
minska under samma period, prognosmässigt 30 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
Avvikelser nämnder
Avvikelse årets resultat

2020

2019

2018

1.534

-4.363

5.772

13.159

290

2.142

Jämfört med budget redovisade kommunen ett överskott
på 13.159 tkr, då kommunen för 2020 budgeterade ett
resultat på 7.007 tkr.
Nämndernas samlade budgetavvikelse under 2020 visar
ett överskott på 1.534 tkr. Störst negativ avvikelse i kronor visar Socialnämnden med 1.944 tkr. Kultur- och utbildningsnämnden visar en negativ avvikelse på 102 tkr.
Övriga nämnder och styrelsen har en positiv avvikelse
mot budget.
Finansförvaltningen har ett överskott på 11,6 mnkr. Högre generella statsbidrag, lägre avskrivningar och räntor
samtidigt med lägre löne- och pensionskostnader än budget är de största orsakerna till avvikelsen. Under året har
nedskrivningar på anläggningstillgångar skett med 6,8
mnkr.
Prognosavvikelser
En god prognossäkerhet innebär att kommunen har lättare att korrigera eventuella svackor i ekonomin på kort
sikt. Prognoserna under året har präglats av extrem ovisshet under coronapandemin. Stor osäkerhet har funnits
kring statliga bidrag och kostnadsersättningar, samt vilka
effekter på verksamheternas intäkter och kostnader som
pandemin och restriktionerna skulle medföra. Kostnader
för pandemin har dock täckts av statliga bidrag och ersättningar.
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Avslutande kommentarer

+

•
•

Ett bra resultat för året
Låg skuldsättning

•    
•

Fortsatt investeringsbehov
Fortsatta behov
av effektiviseringar

Kommunens resultatutveckling under 2019 och 2020
har genererat överskott över budget. Vadstena har en fortsatt stark balansräkning och det är en viktig grund inför
framtidens utmaningar med demografiska förändringar,
stora investeringar och effekter av coronapandemin.
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God ekonomisk hushållning
Kommuner har sedan 1992 enligt kommunallagen haft
krav på sig att verksamheten ska bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. Under 2000 tillkom även balanskravet och under 2013 infördes en möjlighet till resultatutjämningsreserver. Samtliga dessa lagstiftningskrav ska
årligen följas upp i årsredovisningens förvaltningsberättelse.
Inledningsvis i detta avsnitt görs en analys av kommunens 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 11:e kapitlet i kommunalagen. 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 resultatutjämningsreserv”. Den 18 november 2015 § 180 beslutade 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 verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.
För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.

God ekonomisk hushållning
ur ett finansiellt perspektiv
Mål
Årets resultat (före
balanskravsutredning) ska uppgå till 7,0
miljoner kronor (ca 2%
av skatteintäkter, generella statsbidrag och
kommunalekonomisk
utjämning över tid).  

Utfall 2020

Måluppfyllelse

20.166

Målet för år 2020 är att årets resultat ska vara 2 procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning över
tid. För 2020 uppgår årets resultat till 20.166 tkr vilket
motsvarar 4,3 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
Vid planering av kommunens ekonomi måste resultatnivån säkerställas så att utrymme finns för oförutsedda
händelser och risker. Syftet med ett positivt resultat är
främst att skapa sådant utrymme, men också att skapa
förutsättningar att göra investeringar med egna medel.
Mål
Kommunens eget
kapital ska inflationssäkras

Utfall 2020

Måluppfyllelse

4,5%

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

2020
2008

Eget kapital förändring mellan 2019-2020
exklusive extraordinära intäkter och ändrade
redovisningsprinciper

4,5%

KPI

0,6%

Eget kapital ökade med 20,2 mnkr mellan 2019 och 2020.
Förändringen av eget kapital består av årets resultat. Det
är en ökning med 4,5 procent. Eftersom inflationen mätt
i KPI var 0,58 procent i december 2020 så har det egna
kapitalet ökat mer än inflationen.
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Mål

Utfall 2020

Måluppfyllelse

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

Nettokostnadsökningen är inte
högre än intäktsökningen.

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

2020
2008

Verksamhetens nettokostnader

-0,5

Verksamhetens nettokostnader exkl
jämförelsestörande poster

-0,5

Skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning

2,2

Mellan 2019 och 2020 minskade verksamhetens nettokostnader med 0,5 procent. Verksamhetens skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökade med 2,2
procent. Det innebär att målet är uppfyllt.
Mål

Utfall 2020

Måluppfyllelse

Samtliga nämnder ska
hålla tilldelad budget

Två nämnder
håller ej  
tilldelad
budget

Att den av kommunfullmäktige tilldelade budgeten hålls
i ekonomiska termer är ett krav för att övriga riktlinjer för
god ekonomisk hushållning ska kunna hållas.
Nämnd

Avvikelse,
tkr

Kultur- och utbildningsnämnd
Socialnämnd

Avvikelse
%*
2008

-102

-0,05

-1.944

-1,05

* Avvikelse i procent mot nettobudget.

År 2020 höll sig samtliga nämnder förutom kultur- och
utbildningsnämnden och socialnämnden inom tilldelad
budgetram. Aggregerar man samtliga nämnder så blir utfallet 0,3 % bättre än budgeterad ram. Av övriga organisatoriska enheter höll sig samtliga inom budget.

God ekonomisk hushållning ur
ett verksamhetsperspektiv
Mål

Utfall 2020

Den totala sjukfrånvaron i Vadstena
kommun ska minska.

Ökat 1,7
procentenheter

Måluppfyllelse

Mellan 2019 och 2020 har den totala sjukfrånvaron ökat
från 4,7 procent till 6,4 procent. Den främsta orsaken är
den pågående pandemin.
Sjukfrånvaro %
Totalt

2020
6,4

2019
4,7

2008
2018
5,0

Sammanfattning
Vadstena kommun uppfyller inte målet ur ett verksamhetsperspektiv men tre av fyra mål ur ett finansiellt perspektiv. Det finansiella mål som ej uppnås ligger inte så
långt ifrån gränsen att helhetsbedömningen ur ett finansiellt perspektiv bör vara att 2020 har varit ett godkänt år.
Verksamhetsmålet sjukfrånvaro har varit svårt att uppfylla i en pandemi.

DEL 1 | FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Balanskravsutredning

Resultatutjämningsreserv

Balanskravet är ytterligare ett lagstadgat krav som kommunen måste uppfylla enligt kommunallagen. Det trädde i kraft år 2000 och utgör en undre gräns för vilket resultat som är tillåtet att budgetera och redovisa.

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 skatteintäkterna 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 planeringsförutsättningar för kommuner och regioner. Den bakomliggande 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
lågkonjunktur, 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 lågkonjunkturen är över.

Balanskravet innebär i korthet att kommuner och regioner ska besluta om en budget där intäkterna överstiger
kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras
med motsvarande överskott inom tre år och att kommunfullmäktige i en plan ska ange hur det ska ske. Det finns
dock ett undantag från huvudprincipen. Kommunfullmäktige 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
till höger. Den inleds med att årets resultat, vilket reduceras eller tillförs med ett antal poster enligt lagstiftningen.
När det är gjort, får man fram ”årets resultat efter balanskravsutredning före avsättning till RUR”. Nästa steg
i balanskravsutredningen utgörs av medel som förs till
eller från resultatutjämningsreserven (RUR).
Balanskravsutredning
tkr
Årets resultat
Reducering av samtliga
realisationsvinster

2020

2008
2018

2019

20.166

214.859

9.246

-3.714

-207.400

-977

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

16.452

7.459

8.269

Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)

10.700

--

--

--

--

--

5.752

7.459

8.269

0

0

0

Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR)
Balanskravsresultat
Kvar att återställa från
tidigare år
Summa årets balanskravsresultat

5.752

7.459

8.269

Vadstena har klarat det lagstadgade balanskravet sedan
det infördes år 2000, med undantag för år 2004 och 2015
då det uppstod ett underskott. Överskott 2005 och 2006
återställde underskottet år 2004. Överskottet 2016 återställde i sin helhet underskottet från 2015.

Vadstena kommun har beslutat att använda sig av RUR.
I enligt med de krav som ställs i kommunallagens 11:e kapitel 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 utjämning. Det är i enlighet med lagens lägstanivå. Kommunen
har också beslutat att resultatutjämningsreserven får uppgå till högst 7 procent av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag. Enligt kommunfullmäktiges 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)
2020

2008
2018

2019

Ingående värde

10.500

10.500

10.500

Reservering till RUR

10.700

-

-

Disponering av RUR
Utgående värde

-

-

-

21.200

10.500

10.500

Vadstena kommun har tidigare reserverade medel till en
resultatutjämningsreserv från 2012 och årets reservering
uppgår till 10 700 tkr. Ingen disponering från reserven
har skett men beräknas nyttjas under året 2021 till 2023.
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Väsentliga personalförhållanden
Händelser under året
Coronapandemin kom att under hela 2020 påverka alla
verksamheter på något sätt i kommunen. En betydligt
högre sjukfrånvaro och ändrad bemanning på grund av
skyddsföreskrifter har påverkat oss, liksom möjligheterna
till rekrytering och kompetensförsörjning.
Bemanningsenheten ställdes inför en tuff utmaning med
att rekrytera sommarvikarier till vård och omsorg och
samtidigt säkerställa att smitta inte spreds mellan de olika
verksamheterna i kommunen. Cirka 150 semestervikarier
har hjälpt ordinarie personal under semesterperioden och
kommunen har under rådande omständigheter kunnat
bevilja ordinarie personal i största möjliga mån ledighet
som varit inplanerad. Personal som inte har varit tvungen
att arbeta på plats i kommunen har uppmanats att arbeta
på distans. De digitala hjälpmedlen har förändrat kartan
och möjliggjort nya arbetssätt och mötesplatser för personalen.
Arbetsmarknaden har blivit tuffare, vilket synts tydligt
på antalet sökande på de utannonserade tjänsterna under
2020. En stor del av de sökande har varit nyexaminerade
studenter med hopp om ett första arbete och färre av de
med flerårig erfarenhet vilket kan kopplas till den osäkra
arbetsmarknaden och riskerna som det medför att byta
jobb. Trots en pågående pandemi kan vi glädjas åt att vi
under 2020 har lyckats rekrytera flera nya chefer såsom
socialchef, exploateringschef, bibiliotekschef samt rektor
för förskolan.
Trots pandemin lyckades kommunen anordna både introduktionsdag för nyanställda medarbetare och arbetsrättsutbildning för samtliga chefer på ett säkert sätt.
Kommunen tecknade ett nytt samverkansavtal med de
fackliga organisationerna under 2019 med ambition att
sjösätta detta under 2020 med ett antal olika utbildningsinsatser och aktiviteter. Detta har fått skjutas upp och
kommer att börja genomföras under 2021.
De centrala förhandlingarna gällande löneavtal för ett antal stora förbund blev också försenade och först i december kunde de sista nya lönerna betalas ut för 2020.
Friskvård – arbetsmiljö
Kommunen har startat ett projekt för att alla tillbud och
arbetsskador ska registreras digitalt vilket ska underlätta
både för medarbetare och chefer att följa upp och före-

bygga händelser för att nå en bra arbetsmiljö i kommunen. Inom friskvårdsområdet har vi en fortsatt positiv
utveckling vad gäller nyttjandet av friskvårdsbidraget som
har ökat med 4% sedan föregående år.
Heltid som norm har fortsatt under 2020 med pilotprojektet inom hemtjänsten. Detta har möjliggjort högre
sysselsättningsgrad för ett antal medarbetare under hela
2020. Projektet utvärderas nu för att sedan vara underlag
inför beslut om fortsättningen. Ambitionen är att höja
andelen heltidsanställda de kommande åren.

Personalstatistik
Antal anställda
Vid årsskiftet 2020/2021 hade kommunen 580 tillsvidareanställda, vilket motsvarar 486 årsarbetare. Den procentuella fördelningen mellan könen var 86% kvinnor
och 14% män. 2020 hade 57% av de tillsvidareanställda en
heltidsanställning vilket är en minskning från föregående
år med en procent.
Totalt antal årsarbetare under 2020 var 642 åa, inklusive
visstidsanställda och timvikarier. Detta är en minskning
från föregående år med 25 åa. Minskning har skett inom
alla förvaltningar, se vidare under respektive avsnitt om
visstidsanställda och timvikarier.
Tillsvidareanställda 2020-2016
2020

2019

2018

2017

2016

Antal anställda

580

597

593

561

557

Förändring antal

-17

4

32

4

18

5,7% 0,01%

3,3%

Förändring i %

(antal anställningar)

-2,8% 0,67%
2019

Visstidsanställning
Kommunen har 100 medarbetare som innehar en visstidsanställning, omräknat till årsarbete står dessa för 93
årsarbetare. Socialförvaltningen är den förvaltning som
har flest medarbetare med visstidsanställning, med 74
stycken. Visstidsanställda redovisas för sig, då dessa personer kan ha en grundanställning i kommunen men även
inneha ett tillfälligt vikariat.
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Orsaken kan härledas till mindre verksamhet, effektivisering, samverkansprojekt m m samt även coronaeffekter.

Visstidsanställda, årsarbetare
2020

2019

2018

0,75

1

2

Kultur- och utbildningsförvaltningen

21

28

33

Socialförvaltningen

68

88

53

3

2

3

92,75

118

89

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltning
Total

Åldersstruktur
Medelåldern för medarbetare i Vadstena kommun är 47
år, snittet för kvinnor är 47 år och för män är det 45 år.
Åldersstrukturen visar att pensionsavgångarna i Vadstena
kommun kommer att öka de närmaste åren.

Timanställda
Kommunen har 97 medarbetare som innehar en aktiv
timanställning. Flest antal timanställda finns i socialförvaltningen med 85 medarbetare. De timanställda står för
124.909 arbetade timmar, omräknat till årsarbete ger det
63,1 årsarbetare. Socialförvaltningen har timvikarier som
motsvarar 51 årsarbetare och kultur- och utbildningsförvaltningen 11 årsarbetare.
Sett till föregående år har timmarna minskat med 16.240
timmar vilket motsvarar 8 årsarbete. Timanställda redovisas för sig då dessa personer kan ha en grundanställning i
kommunen som fylls ut med en timanställning.
Årsarbete timanställda
2020

2019

2018

2017

1

2

3

2

Kultur- och utbildningsförvaltningen

11

13

15

14

Socialförvaltningen

51

56

61

50

Samhällsbyggnadsförvaltning

0,1

0,2

0,1

0,4

63,1

71,2

79,1

66,4

Kommunstyrelsen

Total

Ålder

2020

2019

2018

2017

2016

20-29

42

52

48

51

54

30-39

138

130

128

121

104

40-49

138

156

160

164

171

50-59

176

176

177

163

165

86

83

80

62

63

580

597

593

561

557

60Summa

Antal tillsvidareanställda fördelat på ålder.
Personalomsättning
Under 2020 slutade 83 tillsvidareanställda medarbetare,
vilket ger en avgångsprocent på 14,3%. Utav dessa 83 medarbetare gick 21 medarbetare vidare internt till ny tjänst i
kommunen. 61 medarbetare hade en extern avgång där
man valde att lämna kommunen. Av dessa 61 var det 10
personer som lämnade på grund av pensionsavgång. Under 2020 externrekryterades 30 nya medarbetare. Av de
som internrekryterades var det framförallt tidsbegränsat
anställda som har fått en tillsvidareanställning.

Totalt antal årsarbete för timanställda på respektive förvaltning.

Antal årsarbetare
Antal årsarbete i Vadstena kommun beräknat på tillsvidareanställda, visstidsanställda och timanställda medarbetare under 2020. Sett från föregående år har antal årsarbetare minskat med 25 årsarbetare.
Antal årsarbete

i Vadstena kommun 2020-2019

Kommunstyrelsen

2020
Visstid,
Åa

Timanställd
Åa

Tillsvidareanställd Åa

Årsarb.
totalt

2019
Visstid,
Åa

Timanställd
Åa

Tillsvidareanställd Åa

Årsarb.
totalt

Förändring
mellan åren
Årsarb. tot.

0,75

1

48

49,75

1

2

51

54

-4,25

Kultur- och utbildningsförvaltningen

21

11

168

200

28

13

175

216

-16,0

Socialförvaltningen

68

51

256

375

88

56

237

381

-6,0

3

0,1

14

17,1

1

0,2

15

16,2

+0.9

92,75

63,1

486

641,85

118

71,2

478

667,2

-25,35

Samhällsbyggnadsförvaltning
Total

31

32
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2020

Total sjukfrånvaro
i procent

2019

2018

2017

2016

Total

varav
långtid

Total

varav
långtid

Total

varav
långtid

Total

varav
långtid

Total

varav
långtid

Kommunstyrelsen

5,3%

51,8%

2,2%

15,4%

4,2%

21,7%

4,4,0%

30,6%

3,1%

9,8%

Kultur- och utbildningsförvaltningen

4,8%

9,5%

4,0%

21,0%

4,2%

26,9%

5,6%

46,1%

5,6%

46,2%

Socialförvaltningen

7,7%

15,9%

6,0%

20,8%

6,3%

23,3%

5,6%

24,2%

5,7%

23,8%

Samhällsbyggnadsförvaltning

1,4%

0,0%

1,7%

0%

1,0%

0%

2,6%

3,8%

1,1%

5,7%

Kommunen

6,4%

16,4%

4,7%

21,5%

5,0%

22,7%

5,2%

32,8%

5,6%

31,7%

Vadstena
Turism och
Näringsliv
AB

Kommunkoncernen

Kommunen

Vadstena
Fastighets
AB

Vadstena
Turism och
Näringsliv
AB

Kommunkoncernen

2020
Koncernöversikt

Kommunen

Vadstena
Fastighets
AB

Vadstena
Förvaltning
AB

2019
Vadstena
Förvaltning
AB

Medelantal anställda

642

18

24

4

688

667

18

25

3

713

Fördelning
-kvinnor
-män

552
90

8
10

14
10

3
1

577
111

574
93

7
11

14
11

2
1

597
116

Antal tillsvidareanställda

580

16

22

3

621

597

20

20

3

640

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

42
138
138
176
86

6
2
2
7
7

9
1
6
6
6

0,5
1
0,5
2
0

58
142
147
191
99

52
130
156
176
83

4
2
3
8
6

10
3
5
8
4

0,4
0,6
1
1
0

66
136
165
193
93

92,8
63,1
486
31,7%
6,4

0,8
2
17,3

3,9
0
22,4

0
1
3

97
66
529

118
71,2
478

0,1
2
19,8

6,1
0,3
19,6

0
0,4
2,6

124
74
520

1,5

3,5

4,6

6,2

4,7

3,4

4,3

1,1

4,6

Medelantal anställda fördelat på

-visstidsanställda
-timanställda
-tillsvidareanställda
Sjukfrånvaro %

* För kommunen avses tillsvidareanställda

Sjukfrånvaro
Tabellen visar kommunens sjukfrånvaro utifrån den lagstadgade redovisningen av sjukfrånvaro. Den redovisar all
sjukfrånvaro vilket innefattar både tillsvidareanställda,
timanställda och visstidsanställda.
Vadstena kommun har under flera år haft en minskad
sjukfrånvaro. Denna positiva trend fortsatte under januari månad 2020, då den totala sjukfrånvaron hade minskat med dryga procenten. I februari/mars nåddes vi av
covid-19. Istället för en fortsatt positiv trend med minskad sjukfrånvaro har sjukfrånvaron under året ökat med
1,7 procent. Högst sjukfrånvaro återfinns i mars månad
med en frånvaro på 9,2 %. Det går inte säga att all sjukfrånvaro är kopplad till covid-19, men restriktioner som
Folkhälsomyndigheten beslutade om har fått genomslag

på sjukfrånvaron. Totalt antal sjukfrånvarodagar under
2020 uppgick till 17.019 dagar och av dessa bestod 8.153
av korttidsfrånvaro, dvs. 14 dagar eller mindre.
Sjukfrånvaron har ökat mest hos kvinnor med drygt 2 %
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jämfört med 2019 och männens sjukfrånvaro har ökat
med 0,1 %. En ökning av sjukfrånvaron har skett i åldersgrupperna 30-49 år och 50 år och äldre, där ökningen
uppgår till cirka 2 %. Allra störst sjukfrånvaro hittar vi i
gruppen kvinnor 50 år och äldre med 7 % och lägst sjukfrånvaro för män 30-49 år med 3 %.
2020

2019

2018

2017

2016

Kommun

6,4

4,7

5

5,2

5,6

Kvinnor

6,9

4,8

5,3

5,2

5,9

Män

3,9

3,8

3,5

5,4

4,3

29 år och yngre

5,7

5,8

4,5

5,2

5,2

30-49 år

6,1

4,0

4,4

4,4

5,5

50 år och äldre

6,8

5,0

5,8

5,7

5,9

16,4

21,5

22,7

32,8

31,7

Sjukfrånvaro %

Totalt som varat i
60 dagar eller mer

Lagstadgad redovisning av sjukfrånvaro utifrån kön och ålder.

Kostnader för sjukfrånvaro
Sjuklönekostnaderna uppgår till 7,9 mnkr under 2020.
Motsvarande siffror för 2019 var 3,9 mnkr respektive 504
tkr. Avser sjukfrånvaro dag 1-14, korttidsfrånvaro. Staten
har tillskjutit medel för del av sjuklönekostnaden under
2020 med 5,8 mnkr.
Frisknärvaro
Med nyckeltalet frisknärvaro mäts den andel av kommunens tillsvidareanställda som inte haft någon sjukfrånvaro
under året. En stor del av Vadstena kommuns medarbetare är friska. Under 2020 hade 27% ingen sjukfrånvaro.
Det var 23% av kvinnorna och 46% av männen som inte
hade någon sjukfrånvaro under året. Lägst frisknärvaro
hade socialförvaltningen med 21% och högst hade samhällsbyggnadsförvaltningen med en frisknärvaro på 53 %.
Semesterlöneskuld
Kommunens semesterlöneskuld ökade mellan 2019 och
2020 med 867 tkr och är nu 18,7 mnkr .
Lön
Medellönen för en tillsvidareanställd medarbetare i kommunen är 31.652. Medellön för kvinnor är 31.336 kronor
och för män 33.509 kronor. Kvinnors medellön utgör
93,5% av männens medellön.

Övertid och mertid
Övertiden och mertiden under 2020 var totalt 16.763
timmar vilket är en minskning med 4.694 timmar från
föregående år. Socialförvaltningen hade mest såväl övertid med 3.259 timmar som mertid med 11.755 timmar.
Arbetsskador och tillbud
Under 2020 rapporterades det totalt in 31 arbetsskadeanmälningar. Främsta orsakerna till anmälningarna var
olycksfall, hot och/eller våld samt stressrelaterade faktorer. Antalet anmälda tillbud var under året 42 stycken.
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. Arbetskadeanmälningarna och tillbuden
kommer företrädesvis från socialförvaltningen.
Friskvård
Både aktiveringsgraden och nyttjandegraden för friskvårdsbidrag har ökat under 2020.
Under året var det 515 medarbetare som aktiverade sitt
tilldelade bidrag. Antal medarbetare som valt att nyttja
friskvårdsbidraget har ökat med dryga 4 procent från föregående år.
Nyttjande, totalt

2020

Nyttjandegrad (totalt tilldelat)

65,6%

59,9%

Aktiveringsgrad

70,6%

65,5%
104
500

2008
2019

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
Effekterna av coronapandemin är svåra att överblicka.
Det nationella vaccinationsprogrammet förväntas vara
genomfört till sommaren 2021. Prognoserna för hur landets ekonomi därefter återhämtar sig är osäkra. Statligt
stöd i form av ersättningar för sjuklönekostnader för januari och februari 2021 är beslutade, eventuellt kommer
mer stödåtgärder under 2021.
Nya bostäder
Tillskott av nyproducerade bostäder förväntas medföra
en ökad befolkning under 2021.
Kostnadsutveckling
För att nå en budget i balans krävs effektiviseringar i kommunens alla verksamheter. Budgeten för 2021 innefattar
planerade effektiviseringar på mellan 1,5 och 3 procent
för de olika nämnderna.
Fortsatt demografiskt tryck
Kommunens höga andel äldre kommer innebära fortsatta
utmaningar för att tillgodose behoven av samhällsservice
på ett kostnadseffektivt sätt.

Investeringar
Investeringstakten har ökat de senaste åren och kommer
öka ytterligare med det planerade skollokalsprojektet.
Digitalisering
En viktig del i att effektivisera verksamheterna är den digitala utvecklingen. Några projekt har påbörjats i kommunen. För att få ökad kvalitet i utvecklingen kommer
erfarenhetsutbyte och samverkan med andra kommuner
vara viktig.
Samverkan
Kommunen har goda erfarenheter av sin breda samverkan med andra kommuner. Inventering av möjliga samverkansområden pågår och förväntas utmynna i fler samarbeten.
Nämnder och bolag
Detaljer kring nämndernas och bolagens framtida utveckling presenteras i respektive redovisning på sidorna 56-86.
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Resultaträkning
tkr

Not

Kommunen
2020

Kommunen
2019

Koncernen
2020

Koncernen
2019

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar

1
2,3
4

159.346
-579.126
-33.545

147.940
-577.336
-26.434

216.249
-618.451
-45.707

204.197
-614.459
-38.667

-453.325

- 455.830

-447.909

-448.929

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

5

365.192

366 484

365.192

366.484

Generella statsbidrag
och utjämning

6

108.295

96.797

108.295

96.797

20.162

7.451

25.578

14.352

2.575
-2.571

-2.670
-2.662

488
-3.962

1.151
-3.811

20.166

7.459

22.104

11.692

0
0

207.400
0

0
0

0
0

20.166

214.859

22.104

11.692

Resultat före finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

7
8

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

9
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Balansräkning
tkr

Not

Kommunen
2020

Kommunen
2019

Koncernen
2020

Koncernen
2019

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

10

3.554

3.626

3.554

3.626

11
12
13

418.878
15.637
232.812

409.041
16.664
230.660

805.650
22.931
11.757

699.659
25.848
9.605

670.881

659.991

843.892

738.738

14

7.040

7.480

7.040

7.480

15
16
17

51
8.231
46.642
66.832

29
14.771
46.739
22.563

51
8.231
47.429
83.178

29
14.771
48.982
29.151

Summa omsättningstillgångar

121.756

84.102

138.889

92.933

Summa tillgångar

799.677

751.573

989.821

839.151

Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Eget kapital

20.166
21.200
424.357
465.723

214.859
10.500
220.197
445.556

22.104
21.200
241.409
284.713

11.692
10.500
240.417
262.609

19
20

38.185
586
38.771

35.234
1.683
36.917

38.185
7.589
45.774

35.234
7.105
42.339

21
22

180.589
114.594
295.183

157.650
111.450
269.100

520.089
139.244
659.333

402.150
132.053
534.203

799.677

751.573

989.820

839.151

23

0

0

7.200

17.600

24
25

161.669
0
0
333.500

164.613
0
0
229.500

161.669
260
171
0

164.613
76
201
1.000

495.169

394.113

169.300

183.490

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Förråd
Övriga omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

18

Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed
jämförliga säkerheter
Pensionsförpliktelser ej upptagna
bland skulderna eller avsättningarna
Leasing
Övriga ansvarsförbindelser
Borgensåtagande
Summa panter och
ansvarsförbindelser

26

37

38
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Kassaflödesanalys
tkr

Not

Kommunen
2020

Kommunen
2019

Koncernen
2020

Koncernen
2019

20.166
35.685

214.859
26.493

22.104
47.755

11.692
39.836

-3.274
2.951
-1.097

-206.960
2.945
1.170

-1.693
2.951
-1.097

1.146
1.135
2.945

54.431

38.507

70.020

56.754

-22

42

-22

42

97

-6.150

1.553

-7.173

6.540

-6.118

6.540

-6.118

3.144

-2.289

7.192

5.422

64.190

23.992

85.283

48.927

-1.094

-1.495

-1.094

-1.495

0
-44.361

0
-184.342

0
-150.696

0
-211.395

5.820
-5.161
1.100
1.900
0

0
-215.000
0
0
215.000

5.820
-5.161
1.100
1.900
0

0
0
0
0
0

-41.796

-185.837

-148.131

-212.890

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

29.500
547
-231
10
-7.951

158.999
0
-188
10
-4.876

124.500
547
-231
10
-7.951

164.247
0
-188
10
-5.124

Medel från finansieringsverksamheten

21.875

153.945

116.875

158.945

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

22.563
66 .832

30.463
22.563

29.151
83.178

34.169
29.151

Förändring av likvida medel

44.269

-7.900

54.027

-5.018

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
Inlöst förlagslån
Återbetalning vid likvidation
Försäljning av finansiella anl.tillgångar
Medel från investeringsverksamheten

27
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Notförteckning
tkr
1

Kommunen
2020

Kommunen
2019

Koncernen
2020

Koncernen
2019

12.190
32.953
14.067
76.464
11.114
12.558

13.344
30.890
13.807
76.313
10.526
3.060

12.190
32.953
70.972
76.464
11.114
12.556

13.344
30.890
68.204
76.313
10.526
4.920

159.346

147.940

216.249

204.197

3.714
3.714

0
0

3.714
3.714

0
0

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

-353.117
-89.138
-18.550
-51.405
-66.916
0

-359.391
-88.556
-18.674
-51.160
-59.555
0

-369.410
-89.138
-18.550
-72.788
-66.916
0

-385.803
-88.556
-18.674
-59.424
-61.296
-706

Summa

-579 126

-577.336

-618.451

-614.459

0
0

0
0

0
0

0
0

Revisionsuppdrag avseende granskning
av årsredovisning och bokföring

-120

-106

-496

-458

Summa

-120

-106

-496

-458

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

-1.167
-20.264
-5.350

-1.169
-18.562
-5.003

-1.167
-30.288
-7.488

-1.169
-28.465
-7.333

-3.201
-3.598

-1.700
0

35

0

-3.201
-3.598
0
35

-1.700
0
0
0

Summa

-33.545

-26.434

-45.707

-38.667

Verksamhetens intäkter
Försäljningsmedel
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet
Övriga intäkter
Summa intäkter
Varav jämförelsestörande poster:
- realisationsvinster

2

Verksamhetens kostnader

Varav jämförelsestörande poster:
- realisationsförlust
3

4

5

Ersättning till revisorer

Avskrivningar

Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt
Prel/slutavräkning för 2019
Preliminär slutavräkning för 2020

372.365
-1.845
-5.328

369.531
175
-3.222

372.365
-1.845
-5.328

369.531
175
-3.222

Summa

365.192

366.484

365.192

366.484
366.484

39
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Notförteckning
Kommunen
2020

Kommunen
2019

Koncernen
2020

Koncernen
2019

68.059
-89
16.726
7.629
15.330
641

69.483
3.072
16.066
5.262
2.045
869

68.059
-89
16.726
7.629
15.330
641

69.483
3.072
16.066
5.262
2.045
869

0
0

0
000

0
0

0
000

108 295

96.797

108.295

96.797

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

4
2.165
359
47

13
1.609
1.017
31

4
0
437
47

103
0
1.017
31

Summa

2.575

2.670

488

1.151

Finansiella kostnader
Räntekostnader
Ränta på pensionsavsättningar
Övriga finansiella kostnader

-1.565
-951
-55

-1.579
-1.024
-59

-2.956
-951
-55

-2.728
-1.024
-59

Summa

-2.571

-2.662

-3.962

-3.811

Extraordinära intäkter
Reavinst vid försäljning av aktier
i Vadstena Fastighets AB

0

207.400

0

70

Summa

0

207.400

0

0

15.601
-12.047

14.506
-10.880

15.601
-12.047

14.506
-10.880

3.554

3.626

3.554

3.626

5 år

5 år

5 år

5 år

3.626
1.094
-1.166

3.300
1.495
-1.169

3.626
1.094
-1.166

3.300
1.495
-1.169

3.554

3.626

3.554

3.626

tkr
6

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

7

8

9

10

Immateriella tillgångar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Avskrivninsgstider
Redovisat värde vid årets början
Årets investeringar
Årets avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
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Notförteckning
Kommunen
2020

Kommunen
2019

Koncernen
2020

Koncernen
2019

654.664
-235.786

626.377
-217.336

1.213.559
-407.909

1.077.306
-377.647

Bokfört värde

418.878

409.041

805.650

699.659

Avskrivningstider

15-75 år

15-75 år

15-200 år

15-200 år

tkr
11

Mark, byggnader
och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning.
Redovisat värde vid årets början
Årets investeringar
Redovisat värde av avyttringar och
utrangerade anläggningstillgångar
Årets avskrivningar
Nedskrivningar

409.041
39.006

251.524
177.838

699.659
146.933

527.506
202.377

-2.106
-20.264
-6.799

-59
-18.562
-1.700

-3.901
-30.242
-6.799

-59
-28.465
-1.700

Redovisat värde vid årets slut

418.878

409.041

805.650

699.659

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

100
150.584
155.804
90.972
8.850
12.197
370
0

100
152.366
156.095
82.743
7.561
9.806
370
0

100
150.584
155.804
90.972
8.850
113.333
370
285.637

100
152.366
156.095
82.743
7.561
28.498
370
271.926

Summa

418.878

409.041

805.650

699.659

8.554
545
0
178
0
2.367
0
553
0
0

2.013
0
2.531
0
3.343
1 .352
400
98
69
0

8.554
545
0
178
0
2.367
0
553
0
101.136

2.013
0
2.531
0
3.343
1.352
400
98
69
18.692

12.197

9.806

113.333

28.498

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar

222.793
6.446

73.410
149.383

222.793
6.446

73.410
149.383

Utgående anskaffningsvärde

229.239

222.793

229.239

222.793

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar

-66.698
-6.736

-60.075
-6.623

-66.698
-6.736

-60.075
-6.623

Utgående ack. avskrivningar

-73.434

-66.698

-73.434

-66.698

Utgående restvärde

155.805

156.095

155.805

156.095

Pågående investeringar
Rådhustorget /Storgatan
Renovering Mauritzonska fastigheten
Simhall fastighet
Kök förskolan Gullvivan
Ny skola Vadstena 3:2
Div. exploateringsprojekt
Dalsgården tak
Infart Kronoängen
Övrigt
Byggnader och mark VFAB
Summa
Pågående investeringar avskrivs ej.
Varav anläggningstillgångar
för vatten- och avloppsverksamhet

Anläggningarna sköts av den gemensamma VA-nämnden i Motala kommun men ägs av Vadstena kommun. Nyanskaffningar sker i Motala kommuns regi.
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Notförteckning
Kommunen
2020

Kommunen
2019

Koncernen
2020

Koncernen
2019

93.935
-78.298

89.611
-72.947

126.607
-103.676

122.074
-96.226

Bokfört värde

15.637

16.664

22.931

25.848

Avskrivningstider

3-10 år

3-10 år

3-10 år

3-10 år

tkr
12

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

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

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

16.664
4.323

15.163
6.504

25.848
4.563

25.272
7.907

0
-5.350

0
-5.003

-15
-7.465

0
-7.331

Redovisat värde vid årets slut

15.637

16.664

22.931

25.848

122
13.363
1.283
868
0

165
14.861
770
868
0

122
13.363
1.283
868
5.733

165
14.861
770
868
7.060

0

0

1.378

1.868

0

0

183

256

15.637

16.664

22.931

25.848

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

varav fordon motsvarande 1 048 tkr innehas med finansiella leasingavtal 2020.

13

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Kommentus Gruppen AB
Smånet AB
VÖKBY Bredband AB
Förenade småkommuners
Försäkringsaktiebolag
Stfitelsen 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

1
4.061
1.224

1
0
1.224

1
4.061
1.224

1
0
1.224

0
10
5.396
348
50
42
494
0
0
0
220.500

1.900
10
4.296
348
50
42
494
0
0
0
220.500

0
10
5.396
348
50
42
494
5
40
0
0

1.900
10
4.296
348
50
42
494
5
40
0
0

Summa aktier och andelar

232.126

228.865

11.671

8.410

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

48
48
-10
600

53
53
-10
600

48
48
-10
0

53
53
-10
0

Summa långfristiga fordringar

686

695

86

95

Förlagslån Kommuninvest

0

1.100

0

1.100

Summa förlagslån

0

1.100

0

1.100

232.812

230.660

11.757

9.605

Redovisat värde vid årets slut
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Notförteckning
Kommunen
2020

Kommunen
2019

Koncernen
2020

Koncernen
2019

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

7.480
-440

7.920
-440

7.480
-440

7.920
-440

Återstående beslutat bidrag

7.040

7.480

7.040

7.480

tkr
14

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

15

16

17

Övriga omsättningstillgångar
Industrimark
Tomtmark

1.052
7.179

1.451
13.320

1.052
7.179

1.451
13.320

Redovisat värde vid årets slut

8.231

14.771

8.231

14.771

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

4.268

6.736

4.811

7.175

23.375
0
323
11.895
4.927
10
1.844

19.703
0
292
10.957
5.302
10
3.739

21.917
0
323
11.895
4.927
10
3.546

20.604
331
292
10.957
5.302
10
4.311

Redovisat värde vid årets slut

46.642

46.739

47.429

48.982

Kassa och bank
Bank

66.832

22.563

83.178

29.151

Summa

66.832

22.563

83.179

29.151

Koncernen har en checkkredit hos Vadstena Sparbank på 15 miljoner kronor som inte var utnyttjad vid bokslutstillfället

18

Eget kapital
Ingående eget kapital vid årets början
Återföring uppskrivning insatskapital
Årets resultat

445.556
21.200
0
20.166

233.055
10.500
-2.358
214.859

262.609
21.200
0
22.104

253.275
10.500
-2.358
11.692

Eget kapital vid periodens slut

465.722

445.556

284.713

262.609

- varav avsatt till resultatutjämningsreserv

2013 beslutade kommunfullmäktige att avsätta 10,5 miljoner kronor av 2012 års resultat i en resultatutjämningsreserv

19

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

30.018
0
712

27.712
0
646

30.018
0
712

27.712
0
646

Summa pensioner

30.730

28.358

30.730

28.358

7.455

6.876

7.455

6.876

38.185

35.234

38.185

35.234

Löneskatt
Summa avsatt till pensioner
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Notförteckning
Kommunen
2020

Kommunen
2019

Koncernen
2020

Koncernen
2019

0

0

0

0

35.234
6.876
3.574

32.289
6.302
3.465

35.234
6.876
3.574

32.289
6.302
3.465

2.506
765
330
0
-27
-1.182
559

2.524
824
169
0
-52
-1.044
524

2.506
765
330
0
-27
-1.182
559

2.524
824
169
0
-52
-1.044
524

Summa avsatt till pensioner

38.185

35.234

38.185

35.234

Aktualiseringsgrad, procent

98,0

98,0

98,0

98,0

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

1.683
586
-1.683

155
1.683
-155

1.683
586
-1.683

155
1.683
-155

Utg. avsättning avgångsvederlag

586

1.683

586

1.683

tkr
19

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

20

Avser avgångsunderlag för anställda som slutat i kommunen.
Avsättning omställningsförsäkring
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar

0
0
0

171
0
-171

0
0
0

171
0
-171

Utg. avsättning avgångsersättning

0

0

0

0

Avser avgångsunderlag för anställda som blivit uppsagda från kommunen och får ersättning från omställningsförsäkringen.
Avveckling Vadstena-gymnasiet
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar

187
0
-187

0

0

0

0

0

0

7.003

5.422

7.589

7.105

187

0

Utg. avsättning avveckling
Uppskjutna skatter
Uppskjutna skatter
Summa andra avsättningar
21

-187

0
0
0

0

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

586
175.672
1.074

154 .123
0

515.173
1.074

398.623
0

4.927
-1.084

4.380
-853

4.927
-1.084

4.380
-853

17

18

17

18

180.589

157.650

520.089

402.150

Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.
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Notförteckning
tkr
22

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

Kommunen
2020

Kommunen
2019

Koncernen
2020

Koncernen
2019

23.927

22.139

38.718

33.242

13.958
18.685

17.251
17.818

13.958
18.685

17.251
17.818

809

1.173

809

1.173

11.783
8.474
6.962
5.786
374
10.395
13.442

13.266
7.946
6 .251
4.998
538
3.499
16.571

19.560
8.474
6.962
5.786
374
10.396
15.522

22.594
7.946
6.251
4.998
538
3.499
16.742

114.589

111.450

139.244

132.053

0

0

7.200

17.600

23

Ställda panter
Vadstena Fastighets AB

24

Pensionsförpliktelser ej upptagna
bland skulder eller avsättningar
Ingående ansvarsförbindelser
varav löneskatt
Aktualisering
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Bromsen
Tillförd förtroendevald pension
Övrig post
Årets utbetalningar

164.613
32.138
0
937
3.040
0
0
1.405
-7.751

176.235
34.407
0
979
3.459
0
0
-5.612
-8.180

164.613
32.138
0
937
3.040
0
0
1.405
-7.751

176.235
34.407
0
979
3.459
0
0
-5.612
-8.180

Summa pensionsförpliktelser

162.244

166.881

162.244

166.881

-575

-2.268

-575

-2.268

161.669

164.613

161.669

164.613

Förändring av löneskatt
Utgående ansvarsförbindelser

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper, se sid 52.
25

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

0
0

0
0

0
-260

0
76

Summa leasingkostnader

0

0

-260

76

Leasing understigande tre år betraktas som operationell leasing.
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Notförteckning
Kommunen
2020

Kommunen
2019

Koncernen
2018
2020

Koncernen
2019
2017

Borgensåtaganden
Kommunägda företag
Vadstena Fastighets AB
VÖKBY Bredband AB

333.500
0

228.500
1.000

0
0

0
1.000

Summa borgensåtaganden

333.500

229.500

0

1.000

tkr
26

Borgensåtaganden		
Vadstena kommun har i januari 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser.
Samtliga 290 kommuner och regioner som per 2020-12-31
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 borgensförbindelse. Enligt
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i  förhållande till stor27

Justering för
ej likviditetspåverkande poster
Skattekostnader
Realisationsvinst
Upplösning statlig infrastruktur
Summa ej likviditetspåverkande
poster

leken på de medel som  respektive medlemskommun lånat av
Kommuninvest i Sverige AB; dels i förhållande till storleket 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 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 501.229.801.864 kr och totala tillgångar till
525.483.415.941 kr.
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till
570.490.884 kr (0,114 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 594.427.784 kr (0,113 %)

0
-3.714
440
-3.274

0
-207.400
440

1.581
-3.714
440

-206.960

272
-977
-1.6930
400
440

135

706
0
440
1.146
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Driftredovisning
tkr
Nämnd/styrelse

Budget
2020

Intäkter
2020

Kostnader
2020

Netto
2020

Budget
avvikelse

Intäkter
2019

Kostnader
2019

Netto
2019

-1.009

0

-706

-706

303

0

-940

-940

-54.595

24.380

-78.509

-54.130

465

27.415

-82.377

-54.962

-5

0

-4

-4

1

205

-411

-206

Överförmyndarnämnd

-955

0

-686

-686

269

0

-872

-872

Kommunrevision

-736

0

-735

-735

1

0

-724

-724

Samhällsbyggnadsnämnd

-20.269

14.633

-32.362

-17.729

2.540

8.715

-28.138

-19.423

Kultur- och
utbildningsnämnd

-184.614

28.233

-212.948

-184.716

-102

31.136

-215.530

-184.394

Socialnämnd

-188.659

85.972

-276.576

-190.604

-1.944

80.598

-267.163

-186.565

0

20.180

-20.180

0

0

19.185

-19.185

0

-450.842

173.397

-622.706

-449.309

1.534

167.254

-615.339

-448.085

457.849

488.949

9.475

469.474

11.625

475.487

-19.943

455.544

7.007

662.347

-642.181

20.166

13.159

642.741

-635.282

7,459

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Valnämnd

VA-verksamhet
Summa
nämnder och styrelse
Finansförvaltning
Summa
driftredovisning

Budgetjusteringar
tkr
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Valnämnd

Beslutad budget i
kommunfullmäktige

Justeringar

Budget 2020

-1.109

-100

-1.009

-55.587

-992

-54.595

-5

0

-5

Överförmyndarnämnd

-955

0

-955

Kommunrevision

-736

0

-736

Samhällsbyggnadsnämnd

-17.586

2.683

-20.269

Kultur- och
utbildningsnämnd

-176.637

7.977

-184.614

Socialnämnd

-178.767

9.892

-188.659

Summa
nämnder och styrelse

-431.382

19.460

-450.842

438.389

-19.460

457.849

7.007

0

7.007

Finansförvaltning
Budgeterat resultat

Budgetjusteringar avser organisatoriska förändringar, kompensation för löneökningar
och kapitalkostnader löpande under budgetåret.
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Investeringsredovisning
tkr
Nämnd/styrelse

Budget

Utgifter

Inkomster

Netto

Avvikelse

Kommunstyrelse
-173.724
Samhällsbyggnadsnämnd
-41.695
Kultur- och utbildningsnämnd
-5.506
Socialnämnd
-10.088
VA-nämnd
-8.350

-15.115
-19.144
-661
-2.302
-6.446

0
575
0
0
0

-15.115
-18.569
-661
-2.302
-6.446

158.609
23.126
4.845
7.786
1.904

43.667

575

-43.092

196.271

Summa

-239.363
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Avslutade investeringsprojekt
tkr
Nämnd

Budget

Förbrukat

2020

Total
budget

Förbrukat
totalt

Avvikelse mot
totalbudget

0
5.500
4.088
2.200
846
275
0
0

2.090
4.512
1.010
0
0
326
777
99

34.172
5.500
4.088
2.200
846
275
0
0

38.578
4.512
1.010
0
0
326
777
99

-4.406
988
3.078
2.200
846
-51
-777
-99

3.952
2.500
1.000
650
941
500
200
60

764
2.423
713
700
0
2.248
109
0

3.952
2.500
10.710
650
941
500
200
60

764
2.423
10.283
700
0
2.248
109
0

3.188
77
427
-50
941
-1.748
91
60

616
740

67
559

616
740

67
559

549
181

600
700
972
3.300

509
145
0
0

600
700
972
3.300

509
145
0
0

91
555
972
3.300

8.350

6.446

160.050

155.827

4.223

37.990

23.497

233.572

218.936

14.636

2020

Kommunstyrelse
Ny förskola Vadstena 4:44 mfl.
Bredbandsnät
Gemensamma datasystem
Ofördelat nämndprojekt
Bilar
Fastighetsåtgärder Ishall Kungsvalla
Toalett Rådhustorget
Maskiner, inventarier

Samhällsbyggnadsnämnd
Brygga hamnarmen
Gatusanering
Exploatering Drottningmarken
Gatubelysning
Birgittastranden
IT-infrastrukturnät
Lekplatser
Mätutrustning/extern Webbkarta

Kultur- och utbildningsnämnd
Inventarier KUN
Allmän inredning KUN

Socialnämnd
Inventarier Socialnämnden
Tekniska hjälpmedel
Ofördelat nämndprojekt
Bilar

VA-nämnd
VA-anläggningar

Summa
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Pågående investeringsprojekt
Budget

Förbrukat

2020

Total
budget

Förbrukat
totalt

Avvikelse mot
totalbudget

136.170
5.000

255
1.094

136.170
5.000

255
1.094

135.838
3.906

5.000
7.820
6.825

545
2.966
1.441

5.000
10.000
6.825

545
5.145
1.441

4.455
4.855
5.384

9.500
4.700
4.192
8.700
1.000
1.000
700
500
1.600

0
442
3.232
6.572
316
0
371
191
488

9.500
4.700
8.500
8.700
1.000
1.000
700
500
1.600

0
442
7.672
7.907
316
1.000
371
191
488

9.500
4.258
960
2.128
684

700
3.300
150

34
0
0

700
3.300
150

34
3.300
150

666

E-hälsa

4.516

1.648

4.516

1.648

2.868

Summa

201.373

19.595

207.861

31.999

177.329

155.827

4.223

Nämnd

2020

Kommunstyrelse
Skolprojektet
Exploatering. div. områden
Renovering A. Mauritzonska och
Skomakarstugorna
Fastighetsåtgärder Simhall/sporthall
Övriga fastighetsåtgärder 2020

Samhällsbyggnadsnämnd
Gång- och cykelväg till Motala
Exploatering div. områden
Genomfarten
Rådhustorget
Nya busshållplatser G:a genomfarten
Gatuanpassningar skolprojekt
Stadsmiljöförbättringar
Parkeringar
Infart Kronoängen

329
309
1.112

Kultur- och utbildningsnämnd
S:t Persskolan  utemiljö,
brandskyddsåtgärder
Skolprojekt  inventarier
Sporthall läktare
Socialnämnd

VA-nämnd
Av
de ej utnyttjade investeringsmedlen överförs merparten till 2021.
VA-anläggningar

8.350

6.446

160.050
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Särredovisning VA-verksamhet
Resultaträkning VA-verksamhet
2020

2019

Koncernen
2019

Koncernen
2018

20.180
-11.138
-6.736

19.137
-10.593
-6.623

2.306

1.921

204.197
-614.459
-36.967
-1.700

185.852
-587.201
-30.531
0

0
-2.306

0
-1.921

-448.929

-431.880

Resultat före extraordinära poster

0

0

366.484

359.875

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

0
0

0
0

96.797

86.802

Årets resultat

0

0

14.352

14.797

tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Balansräkning VA-verksamhet
tkr

2020

2019

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader
och tekniska anläggningar

155.805

156.095

Summa anläggningstillgångar

155.805

156.095

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

1.603

1.173

1.603

1 173

Summa tillgångar

157.408

157.268

Långfristiga skulder

155.805

156.095

809
794

1.173
1.173

157.408

157.268

Summa omsättningstillgångar

Kortfristiga skulder
Skuld till taxekollektivet
Summa kortfristiga skulder
Summa skulder

Koncernen
2019

Koncernen
2018

3.626

3.300

699.659
848
9.605

527.507
25.272
11.973

738.738

568.052

7.480

7.920

29
14.771
48.982
29.151

71
8.653
41.809
34.169

92.933

84.702
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Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om
kommunal redovisning (2018:597) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket
bl.a. innebär att:
•
Intäkterna redovisas i den omfattning det är
sannolikt att de ekonomiska tillgångarna
kommer att tillgodogöras 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
anskaffningsvärde där inget annat anges.
•
Periodisering av inkomster och utgifter har
skett enligt god redovisningssed.
•
Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har redovisats enligt kontantmetoden
med undantag för eventuella retroaktiva löner
enligt löneavtal.
•
Värdering av kortfristiga placeringar har skett
enligt principen om det lägsta av verkligt värde
och anskaffningsvärdet.
Rättelser av fel
Finansiella kostnader och intäkter har redovisats till fel
bruttobelopp i årsredovisning 2019. Anledningen är en
intern räntepost som bokförts som extern kostnad och
intäkt. Detta påverkar inte 2019 års resultat men jämförelsetalen avseende finansiella kostnader och intäkter
i resultaträkningen och noterna för 2019 har justerats i
årsredovisningen 2020.
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller
transaktioner som inte är extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder.
Jämförelsestörande poster särredovisas i not till resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som
är sällan förekommande och av större belopp. Som jämförelsestörande betraktas bland annat realisationsvinster
och realisationsförluster.
Ändrade redovisningsprinciper
Med anledning av nya lagen om kommunal bokföring har
den uppskrivning av finansiella tillgångar avseende insatskapital i Kommuninvest som skedde 2013 på 2.357,4
mkr återförts 2019. Uppskrivningen avsåg återbäring
från Kommuninvest som inte erlagts som utbetalningar
till kommunen. Tillgångsposten ”aktier och andelar” och
eget kapital har minskats.

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 baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR R2 Intäkter.
Övriga intäkter
Från och med 2013 tas investeringsbidrag upp som en
förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod
enligt RKR R2 Intäkter. Tidigare redovisades dessa så att
de reducerade det bokförda värdet.
Effekter av Coronapandemin
Statlig kostnadsersättning för att förhindra smittspridning inom hälso- och sjukvård och omsorgen om äldre
och funktionsnedsatta, samt kostnadsersättning för höga
sjuklönekostnader har under 2020 tagits upp som verksamhetens intäkter.
Kostnader
Avskrivningar
Avskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med
linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs
inga avskrivningar. Avskrivningen påbörjas månaden efter inköp/färdigställande.
Avskrivningstider
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33, 40, 50, 75 år. En samlad bedömning 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 nödvändigt, vilket inte har skett under 2020. Viss vägledning
om avskrivningstider fås av RKR:s idéskrift om avskrivningar.
Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, d.v.s. lika stora
nominella belopp varje år.

DEL 2 | FINANSIELL REDOVISNING

Lånekostnader
Vadstena kommun tillämpar huvudmetoden enligt rekommendation RKR R7 Finansiella tillgångar och finansiella 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 (23 650 år 2020) 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 ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet
av objektet i allt väsentligt överförs till leasetagaren. Tillgångar i avtal som är klassificerade som finansiell leasing
ska redovisas som anläggningstillgång och förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som
skuld i balansräkningen. Tillgångarnas värde skrivs av
med samma modell och avskrivningstid som om de varit
köpta. Betalda leasingavgifter redovisas som amortering
och ränta. Framtida minimileaseavgifter beräknas utifrån
uppgifter från leasegivaren och anges som en förpliktelse
inom linjen. Leasingavtal avseende fordon inköpta under
2020 klassificeras som finansiell leasing.
Exploateringstillgångar
Exploateringstillgångar redovisas som omsättningstillgång.
Avsättningar
Enligt rekommendation RKR R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser, ska en avsättning redovisas i balansräkningen 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 krävas för att reglera förpliktelsen samt
c) en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras
Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS19. Pensionsskulden
redovisas enligt blandmodellen. Den pensionsskuld som

intjänats fr.o.m. 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen. Beräkningarna har utförts av KPA. Den
årliga förändringen av pensionsskulden redovisas bland
verksamhetens kostnader i resultaträkningen. Den finansiella delen av pensionsskuldsökningen redovisas som en
finansiell kostnad. Den avgiftsbestämda ålderspensionen
(tidigare benämnd individuella delen), inklusive löneskatt, är kostnadsförd och redovisas som en kortfristig
skuld då utbetalningen sker i mars året efter. Pensionsåtaganden inklusive löneskatt som uppkommit före 1998
redovisas som en ansvarsförbindelse.
Vadstena Fastighets AB, Vadstena Förvaltnings AB och
Vadstena Turism och Näringsliv AB har försäkrat hela
sitt pensionsåtagande.
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel
Enligt rekommendation RKR R10 Pensioner ska förvaltningsberättelsen innehålla upplysningar om pensionsförpliktelser och pensionsmedelsförvaltningen. Finansiella
placeringar avseende pensionsmedel ska redovisas. Om
pensionsmedel inte finns ska detta anges. Vadstena kommun har inga sådana placeringar. Kommunen tillämpar
s.k. återlåning för hela pensionsförpliktelsen.
Pensioner förtroendevalda
Enligt rekommendation RKR R10 Pensioner ska utfästelser om särskild avtalspension redovisas på balansräkningens skuldsida, i allmänhet som avsättning enligt
kriterierna i 6 kap. 11 § KRL, annars som skuld. Pensionsförpliktelse till förtroendevalda enligt pensionsreglemente där utbetalning påbörjats ska redovisas som avsättning
oavsett när intjänandet skett. Detsamma gäller förpliktelse 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 årsredovisningen omfatta en sammanställd redovisning. I den
kommunala koncernen ingår samtliga av kommunen helägda bolag. Kommunen äger på balansdagen 25 procent
av aktierna i Smånet AB. Smånet AB äger 55 procent av
VÖKBY Bredband AB. Detta innebär ett indirekt ägande
i VÖKBY Bredband AB med 13,75 procent. Kommunen
har även ett direkt ägande i VÖKBY Bredband AB med
11,25 procent. Sammanlagt uppgår direkt och indirekt
ägande i VÖKBY Bredband AB till 25 procent. Beslut har
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dock fattats av kommunfullmäktige den 17 februari 2021
om att sälja det direkta innehavet i VÖKBY Bredband AB
samt att öka Smånet ABs innehav till 60 procent. Efter
försäljningen uppgår det indirekta ägandet i VÖKBY
Bredband AB till 15 procent, men med 12,5 procents inflytande. VÖKBY Bredband AB har därför utelämnats ur
den sammanställda redovisningen. Smånet ABs verksamhet är mycket liten i förhållande till kommunkoncernen
varför även detta bolag utelämnats.
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.
Den sammanställda redovisningen baseras på kommunens och dotterföretagens balans- och resultaträkningar.
Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden
med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att det egna kapital som förvärvats vid anskaffningstillfället har eliminerats. Med proportionell konsolidering
menas att om dotterföretagen inte är ägda till 100 procent
tas endast ägd andel av räkenskaperna med i redovisningen. Elimineringar har i allt väsentligt gjorts för interna
mellanhavanden mellan kommunen och respektive företag. Eventuella periodiseringsdifferenser korrigeras.
Interna redovisningsprinciper
Kapitaltjänstkostnader
Kapitaltjänstkostnaden utgörs av avskrivningar och intern ränta. Avskrivningen beräknas på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde minskat med investeringsstöd och är linjär, d.v.s. lika stort belopp varje år under
nyttjandetiden. Intern ränta beräknas på tillgångarnas
bokförda värden. Räntesatsen 2020 var 1,50 procent
(1,50 procent 2019).
Personalomkostnadspålägg
I samband med bokföring av lön kostnadsförs personalomkostnader (arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och
intjänad pensionsrätt). Under 2020 har kalkylerat personalomkostnadspålägg varit 40,15 procent (39,15 procent
2019) enligt rekommendation från Sveriges Kommuner
och Regioner.
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Kommunfullmäktige

Resultaträkning (tkr)

2020

2019

2018

Intäkter
Kostnader

0
-706
-397

0
-941
-562

0
-937

0

0

0

-706

-941

-937

-1.009

-1.097

-1.109

303

156

172

varav personalkostnader

Ekonomi
Kommunfullmäktiges kostnader under 2020 var väsentligt lägre än budgeterat. Verksamheten inom kommunfullmäktiges ansvarsområde påverkades mycket av
pandemin. Budgeterad utbildning/studiebesök kunde
inte genomföras, nationaldagsfirandet minskade till
ett minimum och antalet sammanträden minskades.
Av smittskyddsskäl deltog vid flera tillfällen enbart 21
ledamöter istället för 35. Detta bidrog också till lägre
kostnader.

Verksamhet
Kommunfullmäktige hade endast fem sammanträden
under året, varav ett digitalt möte med frivillig begränsning till 21 deltagare med oförändrad parlamentarisk
balans. Verksamheten i övrigt reducerades till det absolut
nödvändiga. Dessvärre begränsade smittorisken även allmänhetens möjlighet att närvara vid fullmäktiges möten,
men detta möttes av förståelse eftersom liknande begränsningar fanns överallt i samhället.
Nationaldagen firades naturligtvis även 2020, men
formerna var helt annorlunda. Det traditionsenliga fir-

Mandatfördelning 2018-2022

varav kapitalkostnader

Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse

-500

andet i Hamnparken ersattes av ett videofilmat tal av
kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson. Likaså
inställdes ceremonin för att hälsa nya svenska medborgare
välkomna till Vadstena.

Framtid
Kommunfullmäktiges möten under åtminstone första
halvåret 2021 kommer med stor sannolikhet att ske digitalt med viss möjlighet för allmänheten att följa mötet på
storskärm i en fysisk lokal. Ambitionen är att med övning
och god teknik kunna genomföra mötena utan begränsning av antalet ledamöter i former som nära ansluter till
ett ordinarie möte med fysisk närvaro.

Mandatfördelning 2014-2018

Moderaterna

8

Moderaterna

7

Socialdemokraterna

8

Socialdemokraterna

10

Konsensus

8

Konsensus

9

Centerpartiet

3

Centerpartiet

2

Sverigedemokraterna

3

Sverigedemokraterna

1

Vänsterpartiet

2

Vänsterpartiet

1

Miljöpartiet

2

Miljöpartiet

2

Kristdemokraterna

1

Kristdemokraterna

2

Liberalerna

0

Liberalerna

1

Totalt

35

Totalt

35
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Överförmyndarnämnd
Ekonomi
Överförmyndarnämndens resultat visar på en positiv avvikelse på 269 tkr.
Kostnaden för den gemensamma nämnden följer budget,
övriga kostnader vid köp av juridiskt biträde samt ersättning till gode män där kommunen går in som betalningsföreläggare är lägre jämfört mot tidigare år.
Under 2020 har inga ensamkommande flyktingbarn
kommit till Vadstena

Resultaträkning (tkr)

2020

2019

2018

Intäkter
Kostnader

0
-686
-

0
-872
-

90
-883
-

Nettokostnader

-686

-872

-793

Budget

-955

-906

-909

269

34

116

varav kapitalkostnader
varav personalkostnader

Budgetavvikelse

-6

-20

-13

Verksamhet

Framtid

Från och med 2015 ingår Vadstena kommun i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Mjölby,
Motala och Ödeshög. Nämnden administreras av Motala
kommun och samarbetet mellan kommunerna fungerar
bra.

Arbetet kring den gemensamma överförmyndarnämnden kommer fortsätta och fler kommuner har aviserat att
de gärna vill bli medlemmar från nästa mandatperiod.

Valnämnd
Ekonomi
Valnämndens resultat visar på en liten positiv avvikelse.
I och med att inga val skett under året har nämndens verksamhet och budget varit i ringa omfattning.

Verksamhet
Valnämnden ansvarar för allmänna val till riksdag, region och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet
samt folkomröstningar. Under 2020 har inga val skett.

Framtid
Nästa val sker hösten 2022, då det är val till riksdag,
regionfullmäktige och kommunfullmäktige. I och med
detta så kommer valnämnden i princip inte att ha någon
verksamhet mer än ett årligt sammanträde fram till och
med december 2021. Val till Europaparlamentet kommer
ske 2024.

Resultaträkning (tkr)
Intäkter
Kostnader
varav personalkostnader
varav kapitalkostnader

2020

2019

2018

0
-4

205
-410

175
-475

-4

-387
0

-414
0

0

Nettokostnader

-4

-205

-300

Budget

-5

-445

-457

Budgetavvikelse

1

240

157

Nettoinvestering

0

0

0
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Kommunstyrelsen
Ekonomi
Kommunstyrelsen redovisar ett resultat på 465 tkr över
budget. Överskottet mot budget hänför sig främst till högre intäkter för bredband och lägre kostnader för IT och
fastigheter.

Resultaträkning (tkr)

2020

2019

2018

24.380
-78.510

27.415
-82.377

22.180
-76.926

-30.254

-31.973

-33.198

-6.971

-7.028

-6.708

Nettokostnader

-54.130

-54.962

-54.746

Budget

-54.595

-53.937

-51.957

465

-1.025

-2.789

Intäkter
Kostnader
varav personalkostnader
varav kapitalkostnader

Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar

-169.820

-23.563 -57.400

Personalkostnader har en positiv avvikelse främst beroende på vakanser inom förvaltningen.
Under 2020 har behovet av köpta tjänster varit större än
budget, samt att kostnaden för räddningstjänst varit högre än budgeterat.
Fastighetsförvaltning redovisar ett mindre överskott.
Överskottet beror främst på lägre förvaltningskostnader,
kommande år är underhållet av fastigheter stort.
Både intäkter och kostnader för kommunstyrelsen är
lägre jämfört med föregående år.
Intäkterna är lägre beroende på att kostenheten har fakturerat mindre antal portioner, på grund av rådande pandemi. Överskottet har förts tillbaka till nämnderna.

Verksamhet
Kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp kommunens verksamhet och ekonomi och har också enligt lag
uppsiktsplikt över verksamhet som bedrivs i kommunens
bolag. Kommunstyrelsens verksamheter fördelas inom
följande avdelningar: ekonomi, IT, personal samt hållbarhet och utveckling.
För 2020 har det gått att urskilja två huvudsakliga inriktningar som präglat arbetet med att stärka och utveckla
Vadstena kommun, nämligen samverkan samt styrning
och ledning. För att möta de utmaningar som Vadstena
kommun delar med övriga kommuner i landet behöver
Vadstena kommun samverka såväl internt – inom kommunkoncernen – som externt – med andra kommuner.
Att samverka internt, det vill säga mellan kommunen
som organisation och de kommunala bolagen, kräver en
annan form av styrning och ledning. Detta lades grunden
för med en ny koncernstruktur, som beslutades under
2019. Därefter har det under 2020 pågått ett intensivt arbete för att identifiera samverkansområden som kan leda
till effektiviseringar och bättre service internt och externt.
Tre områden som kommunstyrelsens förvaltning under
året arbetat fram en samverkan inom är IT, telefoni samt
lön genom avtal med Mjölby kommun.

År 2020 präglades också av en allomfattande coronaeffekt, där kommunens krisledning och kriskommunikation letts och samordnats från kommunstyrelsens förvaltning. Detta arbete har under året krävt stora personella
och ekonomiska resurser för att hantera. Bland annat har
tekniska system, styrdokument och metoder för att säkra
den lokala demokratiska beslutsprocessen behövts tas
fram och implementeras. Såväl nämndsammanträden
som kommunfullmäktige har nu möjlighet att hålla helt
digitala möten.
Hållbarhet, attraktivitet och en vilja att växa är Vadstena
kommuns tre strategiska inriktningsmål för mandatperioden. Kommunstyrelsen har under 2020 arbetat
aktivt för att bidra till att nå dessa mål. En förvaltningsövergripanade hållbarhetsorganisation etablerades
under året, med uppdrag att leda och samordna
kommunens arbete med ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet i enlighet med Agenda 2030.
Trots en pandemi och i stort sett helt uteblivna besök från
utländska turister upplevde Vadstena en rekordsommar,
vilket starkt har bidragit till att näringslivet i kommunen
klarat sig relativt väl. Vadstena turism och näringsliv AB
har under året haft en tät dialog med näringslivet om hur
kommunen kan hjälpa eller stötta.

Framtid
Minskande intäkter och ökande utgifter är en framtidsprognos som är gemensam för såväl kommuner som
regioner i Sverige. Detta gäller även Vadstena. Till detta
tillkommer en minskad andel arbetsföra personer i befolkningen, vilket både ökar konkurrensen om arbetskraft och minskar skattebasen.
För att klara utmaningarna behöver Vadstena kommun
arbeta både smart och systematiskt – både med att ständigt utvecklas och ständigt synas som arbetsgivare, och
med att hela tiden söka nya sätt att arbeta mer effektivt.
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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 metoder, nya produkter eller
tjänster – för att underlätta i arbetsvardagen.
Med bibehållet kärnuppdrag för kommuner, det vill
säga vård, skola, omsorg samt myndighetsutövning, men
minskade resurser – såväl monetära som personella –
krävs nytänkande och nyorganisering. I denna utmaning
kan varje enskild kommun svårligen stå ensam, utan
samverkan och samarbete kommer att vara en synnerligen viktig, kanske till och med avgörande, faktor för att
lyckas med att upprätthålla välfärdstjänsterna på lokal
nivå.

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

Mål 2020

Indikator

Aktivitet

Vadstena kommun ska utvecklas med en långsiktigt hållbar
ekonomi, för att klara kommande investeringsbehov.

Genomfört Ja/Nej

Utarbeta effektiva
och hållbara driftsavtal

Genomfört Ja/Nej

Utarbeta en lokalförsörjningsplan

Genomfört Ja/Nej

Utarbeta en lokalprocess för hela
koncernen

Genomfört Ja/Nej

Utarbeta en underhållsplan

6

Arbete pågår tillsammans med Vadstena
fastighets AB och
Vadstena förvaltnings AB.

Genomfört Ja/Nej

Utarbeta en hyresmodell

6

Kommunens fastighetsarbete är i en
utvecklingsfas som
inbegriper många
parallella frågor och
processer. Utarbetandet av en enhetlig
hyresmodell är ett
exempel på detta.
Arbetet, som pågått
under hela 2020,
fortsätter under
2021.

4
6
6

Avtal tecknat med
Vadstena förvaltnings AB.
Arbete pågår, förväntas färdigt under
första halvåret 2021.
En klar och tydlig
lokalprocess är en
viktig pusselbit för
att säkerställa goda
planeringsförutsättningar, för såväl kommunala verksamheter
med lokalbehov som
för kommunstyrelsen
som fastighetsägare.
Detta är således en
prioriterad fråga där
arbete pågår, med
förväntat resultat
under första halvåret
2021.
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Kommunstyrelsens mål:
Hållbara Vadstena
Måluppfyllelse Kommentar

Mål 2020

Indikator

Aktivitet

Vadstenas kommuns hållbarhetsarbete ska anpassas till
FN:s globala hållbarhetsmål
samt de nationella miljömålen.

Koldioxid-ekvivalenter i drivmedel ska
minska

Östgötautmaningen

Mätvärden i Kolada
förbättras

Arbeta utifrån
Koladas nyckeltal för
Agenda 2030

4

Tillgängliga data visar
på förbättringar eller
samma mätvärden (ej
försämring) för majoriteten av indikatorerna i Kolada.

Minska matens
klimatpåverkan

Food for Life

4

Food for Life arbetet används som
metod för att skapa
mervärden till de
offentliga måltiderna
och att nå de globala
hållbarhetsmålen
inom Agenda 2030.
Maten som kommunen serverar blir ett
sätt att lära barn hållbara och hälsosamma
matvanor. Genom
att kommunen köper
livsmedel av producenter i närområdet
kan elever göra
studiebesök och lära
mer om odling och
livsmedelsproduktion. Detta är ett
kontinuerligt och
flerårigt arbete som,
trots pandemi, även
genomfördes enligt
plan 2020.

Kostpolitisk policy
antagen ja/nej

Kostpolitisk policy

6

Påbörjat ja/nej

Utreda samverkansmöjligheter inom
lönebearbetning

4

Påbörjat ja/nej

Utreda samverkansmöjligheter inom IT

4

Påbörjat ja/nej

Utreda samverkansmöjligheter inom
Räddningstjänst

4

Vadstena kommun ska söka
samverkan där så är möjligt.

4

Flera diesel- och
bensindrivna bilar
ersattes under 2020
med mild- eller plugin-hybrider (el).

Arbetet har inte
kunnat färdigställas
under 2020.
Ett samarbete är
etablerat och en
förstudie om djupare
samverkan pågår.
Ett samverkansavtal
är klart och börjar
gälla under första
kvartalet 2021.
Fortsatt samverkan
med Motala kommun
inom Räddningstjänsten, men kommunen avvaktar med
medlemskap i Räddningstjänsten östra
Götaland (RTÖG).
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Kommunstyrelsens mål:
Attraktiva Vadstena
Mål 2020

Indikator

Aktivitet

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

Antal heltidsanställda
ska öka

Heltidsresan

Employer branding

Chefsutveckling

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

Utarbeta en digitaliseringsstrategi

Måluppfyllelse Kommentar

6

6

4

Under 2020 har
procentandelen
heltidsanställda inte
ökat jämfört med
2019, utan ligger
kvar på samma nivå.
Ett pilotprojekt inom
hemtjänsten är avslutat och en ny plan för
det fortsatta arbetet
ska tas fram.
Utvecklingsarbetet
med arbetsgivarvarumärket har dessvärre
inte kunnat prioriteras under året, på
grund av pandemin.
Chefsutbildning inom
arbetsmiljö samt arbetsrätt genomfördes
under 2020.

Förändring av
koncernstruktur
genomförd ja/nej

Utarbeta en sammanhållen koncernstruktur

Organisationsförändringar genomförda - ja/nej

Effektivisera kommunens organisation och
arbetsprocesser

4

Samverkan med
grannkommuner är
inledd inom flera
verksamhetsområden.
Ett beslutstödssystem är upphandlat
som ska effektivisera
ekonomi- och personalprocesser.

Genomfört Ja/nej

Digitaliseringsstrategi

6

Detta har inte kunnat
prioriteras, på grund
av coronapandemin.

4

Ny koncernstruktur
är implementerad
och ett internt
uppskattat arbete för
ökad koncernsamverkan pågår.
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Samhällsbyggnadsnämnd
Ekonomi
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott mot
budget på 2.540 tkr. Den stora avvikelsen mot budget beror främst på minskade personalkostnader, höga avgiftsintäkter från verksamheterna bygglov och miljö/hälsoskydd samt lägre kostnader för verksamheten gata/park.
Personalkostnaderna blev 840 tkr lägre än budgeterat och
278 tkr lägre än år 2019. Vakant tjänst som samordnare
av geografiska informationssystem (GIS) var en viktig
anledning till detta. Ett antal vakanser har också påverkat
vid byte av befattningshavare. GIS-verksamhetens övriga
kostnader blev också ca 200 tkr lägre än budgeterat.
Nettokostnaden för verksamheten gata/park blev ca 700
tkr lägre än budgeterat. Begränsat med snö och kyla år
2020 gjorde att kostnader för snöröjning och uppvärmning av Storgatan blev ca 350 tkr lägre än budgeterat. Vidare reviderades under året förvaltningsavtalet med Vadstena förvaltnings AB rörande driften av gata och park
vilket också gav lägre kostnader.
Intäkter från bygglovavgifter och tillsynsavgifter för miljöoch hälsoskydd var en bidragande orsak till nämndens
stora överskott. Bygglovavgifterna ökade från 906 tkr år
2019 till 1.400 tkr år 2020. Detta gav ett överskott mot
budget på 560 tkr. Intäkter från tillsynsavgifter rörande
miljö- och hälsoskydd ökade med 325 tkr från 956 tkr år
2019 till 1.281 tkr år 2020. Det innebar ett överskott mot
budget på 217 tkr. Detta påverkades delvis av en reviderad
taxa från halvårsskiftet 2019. I intäkterna år 2020 ingick
statsbidrag, 61 tkr för ökad tillsyn inom miljöavdelningens område med anledning av den pandemi som drabbade Sverige 2020.

Verksamhet
Samhällsbyggnadsnämndens övergripande uppdrag är
att möjliggöra en växande befolkning, bidra till en hållbar
stadsutveckling och skapa trygga och attraktiva miljöer
för våra medborgare, företagare och besökare. Nämnden ansvarar bland annat för detaljplanering, mark- och
exploateringsfrågor, bygglov, byggnadsinspektion, tillsyn
inom miljö, hälsoskydd och livsmedel samt förvaltning av
offentlig mark. Samhällsbyggnadsnämnden är tillika trafiknämnd.
De nämndspecifika målen för 2020 fokuserar framför
allt på att i snabb takt möjliggöra nya bostäder och

Resultaträkning (tkr)

2020

2019

2018

14.633
-32.362

8.715
-28.137

9.048
-27.428

-10.406
-4.814

-10.784
-4.905

-9.926
-4.834

Nettokostnader

-17.729

-19.422

-18.380

Budget

-20.269

-19.466

-18.430

2540

44

50

-18.569

-14.839

-12.646

Intäkter
Kostnader
varav personalkostnader
varav kapitalkostnader

Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar

Utfall 2020 påverkas av tomtförsäljning 7.266 tkr vilket
är bokfört som en kostnad och intäkt .Motsvarande belopp
för bokslut 2019 är 1.221 tkr. Nettoutfallet påverkas inte
av detta.
genom investeringar 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 bostadsbyggandet tagit fart och drygt 100
bostäder är eller har varit i produktion under 2020, de
flesta med inflyttning 2021. Under hösten släpptes ytterligare 10 tomter till tomtkön, och alla är bokade. Förvaltningen har genomfört ett trettiotal byggherredialoger
under året, med såväl mindre som större aktörer.
Två detaljplaner för bostäder (Novisen 2 och Vadstena
4:44 vid Klosterledsgatan) och en detaljplan för verksamhet (Kungs Starby 2:1) har antagits under året.
Detaljplanen för Tycklingeområdet, med möjlighet för ca
300 bostäder, var utskickad för samråd i slutet av 2020.
Markanvisningar för 36 bostäder finns för Novisen 2.
Antalet ärenden har ökat med 24 procent jämfört med
2019. Under 2020 har 132 lovärenden (124 år 2019),
58 anmälningsärenden (27 år 2019) samt 5 strandskyddsärenden (5 år 2019) inkommit.
Målet för handläggningstider är att 85% ska beslutas inom
6 veckor från det att en fullständig ansökan kommit in till
nämnden. Målet är uppfyllt förutom under högsäsong
och semesterperioder.
Ombyggnaden av Rådhustorget startade med en del
mindre anläggningsarbeten i maj, för att komma igång i
större skala under hösten. Parallellt har ombyggnationen
av gamla genomfarten slutförts. Två nya dubbelsidiga
busshållplatser har anlagts och korsningen Birgittas väg/
Susenborgsgatan har som fartdämpande åtgärd fått ny
beläggning av gatsten. Nedtagning av träd och återplantering av träd är ett arbete som ökat under året på grund
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av almsjukan. Under 2020 har 45 nya träd planterats som
ersättning för träd som varit i så dåligt skick att de behövts
fällas.
Vadstena kommuns klimat- och energirådgivare har under 2020 besökt tre av kommunens företag och givit råd
om energibesparande åtgärder till 34 privatpersoner. Vid
två tillfällen har solcellsföreläsningar anordnats och föreläsningar om energieffektiviseringar och belysning har
erbjudits företagare i kommunen.
Vårens utmaningar i samband med Covid 19 har bidragit
till att miljöavdelningen har fått utökade arbetsuppgifter
genom tillsyn av hur serveringsställen efterlever Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Å andra sidan har andra delar av miljöavdelningens tillsyn inte
kunnat genomföras under våren på grund av smittorisk.

Framtiden
Plan- och bygglovavdelningen
I linje med det strategiska målet om ett växande Vadstena
kommer arbetet med nya och redan igångsatta planarbeten för bostäder vara prioriterat under åren framöver.
Utredningsarbete för omvandling av Birgitta-området
till bostadsområde med möjlighet för verksamheter/arbetsplatser har pågått under 2020, samtidigt som detaljplanearbetet har avvaktat besked från Region Östergötland angående vårdcentrum i området. Allt tyder på att
dessa båda planarbeten kan återupptas under 2021. Detaljplanen för Tycklingeområdet planeras för antagande
under hösten 2021. Detaljplaneringen för ny infartsväg
till Kronoängens industriområde vid södra infarten och
ytterligare industrimark fortsätter under 2021.
Det finns ett uppenbart behov av byggbar mark för bostäder. För att minska sårbarheten vid eventuella överklaganden av nu igångsatta planer bör planläggning för
ytterligare bostadsområden, med stöd av befintlig översiktsplan, påbörjas parallellt. Likaså är behovet av planlagd mark för industri akut och kräver insatser.
Under mandatperioden bör arbetet med en ny översiktsplan påbörjas. Plan- och bygglagen har 1 april
2020 ändrats vad gäller översiktlig planering. Aktualitetsprövning har ersatts av planeringsstrategi, som fortsättningsvis ska beslutas av kommunfullmäktige senast
24 månader efter ordinarie val. Den planerade aktualitetsprövningen som omnämns i förvaltningens åtaganden utgår därför. Inför nästa mandatperiod föreslås istället att arbete med en översiktsplan påbörjas 2022, för
antagande under första halvan av mandatperioden.

Under mandatperioden förväntas tillgänglig tomtmark
bidra till en ökning av antalet lovärenden, under förutsättning att marknaden inte mattas av. Ett fortsatt fokus
på den löpande ärendehanteringen för att bibehålla korta handläggningstider och god service är även fortsättningsvis nödvändig. För att kunna möta andra myndigheters krav på en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess
ska en genomlysning av bygglovprocessen och en uppgraderad digital hantering utföras under kommande år.
Planer på kommunalt vatten och avlopp till Nässjaområdet i framtiden innebär parallellt framtagande av nya
detaljplaner för området. Dessa planer behöver förankras och utredas inom ramen för ny översiktsplan.
Mark- och exploateringsavdelningen
Mark- och exploateringsavdelningen kommer att fortsätta sitt arbete med att attrahera byggherrar till kommunen genom en aktiv byggdialog. Under mandatperioden förväntas detaljplaner för Tycklingeområdet
och Birgittaområdet att antas. Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för utbyggnad av infrastruktur och
markanvisningar i dessa nya utbyggnadsområden. Under 2021 förväntas markanvisningar tecknas med byggherrar inom befintlig detaljplan 82 (Tycklinge etapp 1)
och kvarvarande del av detaljplan 79 (Södra Drottningmarken).
Satsningen på att skapa trygga, tillgängliga och attraktiva
miljöer för medborgare och besökare i Vadstena kommer att fortsätta under åren framöver. Ombyggnaden av
Rådhustorget som påbörjades under 2020 planeras att
vara klart till sommaren 2021. Ombyggnaden av gamla
genomfarten fortsätter under 2021 med etapperna korsningen vid brandstationen och nya busshållplatser vid
Ödeshögsvägen, i höjd med Östenssons matvarubutik.
Etappen korsningen Järnvägsgatan kvarstår och inväntar att arbete med renovering av VA-ledningar genomförs. Insatser för att skapa ett attraktivt parkområde vid
Birgittastranden, intill kolonilotterna, planeras 2022.
Satsningar på gatuunderhåll och förbättrad belysning är
grundläggande för en trygg gång- cykel- och biltrafik.
För att Vadstena ska fortsätta vara en grönskande stad i
framtiden krävs årliga insatser för att motverka de skador
som almsjukan orsakar i parker och offentliga miljöer.
Tillsammans med Länsstyrelsen inventeras träd som ska
fällas och återplantering kommer att ske kontinuerligt.
Drift och skötsel av kommunens gator sker i egen regi,
medan skötsel av parker genomförs enligt avtal med Vadstena förvaltnings AB. Avdelningen ansvarar vidare för
skötsel enligt arrendeavtal med Statens fastighetsverk. I
gästhamnen och småbåtshamnen finns frågor kring resursåtgång att beakta som bland annat berör renovering
av bryggor och driften av hamnverksamheten.
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Miljö- och hälsoskydd
För att fortsatt upprätthålla en hög nivå på miljöavdelningens ansvarsområden är det av stor vikt att
kontinuerligt utveckla och effektivisera tillsynsarbetet
så att både verksamheternas och miljöavdelningens
miljöarbete främjas och arbetar för en hållbar framtid.
Detta sker genom utbildning och samarbete med andra
aktörer, som kommuner och Länsstyrelsen.
Det övergripande arbetet med Agenda 2030 har
påbörjats i kommunen och en arbetsgrupp är tillsatt
för att prioritera och välja fokusområden. Ett första
steg i detta arbete är att kartlägga hur källsorteringen
ser ut i kommunens verksamheter och där det behövs
ska källsortering anpassas och utvecklas. Arbetsgruppen
kommer under 2021 att påbörja ytterligare steg i arbetet
mot en mer hållbar miljö för människor, djur och

kommande generationer bland annat genom samarbete
med andra kommuner i länet och utbildningstillfällen.
Arbetet med Agenda 2030 kommer även att ses över och
lyftas in i respektive förvaltning för att förankra Agenda
2030 med de 17 globala mål för hållbar utveckling i
kommunens verksamheter.
Med anledning av den rådande pandemin har miljöavdelningen fått prioritera om bland annat genom att viss
tillsyn inte kan utföras på grund av smittorisk samt att
regeringen har delegerat tillsynen på serveringsställen
på de kommunala miljönämnderna. I och med den nya
pandemilagen som trädde i kraft 10 januari 2021 kan
det komma att uppdras ytterligare Covid-tillsyn på kommunerna. Detta gör att tillsynsläget för 2021 gällande
hur och vilken tillsyn miljöavdelningen kommer kunna
utföra under 2021 i dagsläget är osäkert.
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Samhällsbyggnadsnämndens mål
Växande Vadstena
Mål 2020

Indikator

Aktivitet

Vadstena kommun har god
planberedskap för attraktiva
boenden i olika upplåtelseformer.

Beslutad

Aktualisering av
översiktsplanen

Antal nya möjliga
bostäder i antagna
detaljplaner

Nya bostäder möjliggörs genom detaljplanering

Antagen plan/er

Ny plan Birgittaområdet

Genomförda markanvisningar

Arbeta aktivt med
markanvisningar i
antagna detaljplaner

Revidering av
bostadsförsörjningsprogrammet

Skapa goda förutsättningar för tillkomsten
av bostäder

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

Kontinuerlig kartläggning av bostadsmarknaden genom
GIS-analyser

Måluppfyllelse Kommentar

6
4

4
6

4

4

Ny lagstiftning
1/2020 innebär att
åtagandet ej kan
genomföras.
Målet 70 bostäder år
2020 uppfyllt:
Dp 80 (Novisen 2)
36 bostäder
Dp 82 (Del av
Vadstena 4:44) 36
bostäder
Målet för 2020 är
att planarbete pågår.
Planerat antagande
2021-2022.
Målet för 2020 delvis
uppfyllt. Ytterligare
10 villatomter har
avstyckats i Södra
Drottningmarken.
Inom planen återstår
1 kvarter för byggherre eller tomter till
tomtkön.
Avtal finns för Novisen 2 (36 bostäder)  
Målet uppfyllt
då utredningsarbete pågår. Målet är
antaget program år
2021. Arbetet sker i
samarbete med KS
förvaltningen.
Arbete pågår.
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Samhällsbyggnadsnämndens mål
Attraktiva Vadstena
Mål 2020

Indikator

Aktivitet

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

Ombyggnad av Rådhustorget och
Apotekstomten

Omdaning av offentliga platser i behov av
upprustning

4
6

Upprustning park
Birgittastranden

Utföra arbete enligt
beläggningsplan

Måluppfyllelse Kommentar

Åtgärder för ökad
trygghet

4

Ombyggnadsarbete
påbörjat våren-20
och beräknas vara
klart maj 2021.
Målet för 2020 om
antaget förslag har
ej uppfyllts pga av
vakanser inom förvaltningen. Planeras
för beslut under
2021.
Målet 20 000 kvm
uppfyllt. 25 000 kvm
ny beläggning.

Utföra byte av belysning enligt belysningsplan

4

Målet 50 belysningspunkter uppfyllt.

Trafikplan för
Vadstena stad

4

Målet är att trafikplanen ska vara beslutad
i SBN 2021. Förväntas uppfyllas.

Renovering
av bryggor

6

Målet är att en plan
för renovering ska
vara antagen 2020.
Har ej uppfyllts då
osäkerhet råder kring
SFV:s planer för
renovering av hamnpirens kajkant.

4

Målet 20 träd
uppfyllt. 45 träd
planterade.

Återplantering av
nedtagna träd
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Samhällsbyggnadsnämndens mål
Hållbara Vadstena

Måluppfyllelse
Måluppfyllelse Kommentar

Mål 2020

Indikator

Aktivitet

Samhällsbyggnadsnämndens
verksamhet bidrar till en långsiktigt hållbar miljö.

Strategi för kommunens arbete med
Agenda 2030

Strategi för
Delta i kommunens
övergripande arbete
med Agenda 2030

6

Skyfallskartering som
underlag i planarbetet

Fördjupa kunskaperna
om behov av klimatanpassning

6

Inventering utförd

Avloppsinventering

4

Tillsyn enligt projekt
& operativa mål

Arbeta för säkra
livsmedel

4

Målet är uppfyllt.
5 inspektioner har
utförts.

Medverka i fastighetsägarprojekt.

Värna god inomhusmiljö

Målet är uppfyllt.

Inspektera förskolor
& skolor

Värna god inomhusmiljö för barn &
ungdomar

4
4

Inspektera lantbruk
och växtodlare.

Arbeta för att minska
påverkan av bekämpningsmedel på mark &
vatten  

Erfarenhetsutbyte
med andra kommuner
och nätverk

Vidmakthålla och
utveckla kompetensen
inom myndighetsutövningen

Myndighetsutövningen präglas
av korrekt, rättsäker och
effektiv handläggning.

4
4
6

Delta i utbildning/
informationstillfällen inom respektive
ansvarsområden
85% av alla lovärenden beslutas inom 6
veckor från det att
kompletta handlingar
har kommit in

Handläggningstider
för bygglovärenden

Nulägesanalys
Strategi
Genomförande

Digitalisering av
samhällsbyggnadsprocessen

4
6

Uppdraget har inte
varit möjligt att genomföras under året.

Arbetet pågår vid
årsskiftet. Har inte
kunnat uppfyllas
2020 i avvaktan på
konsultarbete.
Målet är uppfyllt. 67
adresspunkter har
inventerats.

Målet är uppfyllt.
11 inspektioner
utförda.
Målet är uppfyllt.
10 inspektioner
utförda.
Minst 5 tillfällen/
medarbetare.

Minst 12 medarbetare. Har ej kunnat
utföras pga Covid 19.
Målet är uppfyllt.

Målet att nulägesanalys ska vara
genomförd 2020 har
inte att uppfyllts pga
vakant GIS-tjänst.
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Kultur- och utbildningsnämnd
Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott mot budget på 0,1 mnkr. Budgetavvikelserna inom
förvaltningen varierar. Inom grundskola, fritidshem och
omsorg på annan tid är personalkostnaderna högre än
budgeterat. Fritidsverksamheten har drabbats negativt av
pandemin då viss verksamhet fått stänga under delar av
året, med lägre intäkter än budgeterat som följd. Positiva
budgetavvikelser som till exempel lägre kostnader för köp
av gymnasieplatser, statlig ersättning för sjuklönekostnader med anledning av coronapandemin samt stor återhållsamhet av inköp har bidragit till att minimera nämndens
underskott.

Intäkter
Kostnader

Jämfört med föregående år har nämndens nettokostnader ökat med 0,3 mnkr. Intäkterna under året har varit
lägre än 2019 och beror framförallt på minskad verksamhet inom arbetsmarknadsåtgärder och grundskola som är
kopplade till statsbidrag. Fritidsverksamheten har i år lägre intäkter till följd av pandemin. Personalkostnaderna är
lägre än föregående år, främst beroende på minskad omfattning av arbetsmarknadsåtgärder. Även inom grundskola och förskoleklass är personalkostnaderna lägre.

Verksamhet

Kultur och utbildningsförvaltningens verksamheter är en
viktig del i kommunens arbete med att skapa ett attraktivt
Vadstena. Nämndens uppdrag är att bidra till en växande
befolkning genom att skapa trygga, utvecklande miljöer i
grundskola och förskola samt erbjuda kommunens invånare tillgång till en värdefull fritid och ett rikt kulturliv
med ett brett utbud. Kultur- och utbildningsnämnden
omfattar verksamhetsområdena; arbetsmarknad, fritid,
kultur, utbildning och integration.
Förskola
I kommunen finns tre förskolor i kommunal regi samt
tre förskolor som bedrivs som föräldrakooperativ.
Den kommunala förskolan har en hög andel behöriga
förskollärare, som ligger över rikssnittet, samt utbildade
barnskötare. Totalt förfogar kommunen över sexton egna
avdelningar och samtliga barn tas emot inom lagstadgad
tid. Förskolans verksamhet har under pandemiåret
inte påverkats negativt i någon större omfattning utan
verksamhet har pågått som planerat.
Fritidshem
Kommunen bedriver egen fritidshemsverksamhet samt
ger bidrag till fyra enskilda huvudmän. Detta innebär

varav personalkostnader
varav kapitalkostnader

2020
28.233
-212.948
-113.960
-8.465

2019

2018

31.136
29.421
-215.530 -211.527
-116.388
-8.039

-110.131
-7.638

Nettokostnader

-184.715

-184.394 -182.106

Budget

-184.613

-184.205 -183.357

Budgetavvikelse

-102

-189

1.251

Nettoinvesteringar

-661

-2.871

-2.268

att andelen elever som går i fristående fritidshem är hög.
Hösten 2019 öppnade en ny provisorisk fritidshemsavdelning på Birgittaområdet. Då elevantalet minskar planeras all fritidsverksamhet bedrivas i egna skollokaler för
att skapa en mer kostnadseffektiv verksamhet.
Annan pedagogisk verksamhet
Sedan september månad 2019 erbjuds omsorg på annan tid än förskolans och fritidshemmens normala tider.
Verksamheten kommer att utvärderas under våren 2021.
Denna verksamhet är inte lagstadgad. Öppen förskola bedrivs en dag per vecka i samverkan med barnavårdscentralen. På grund av pandemin ställdes den verksamheten in
under stora delar av 2020.
Grundskola
Betygsresultaten ligger på en nationellt hög nivå och resultaten på de nationella proven är goda. Analysen av resultaten visar på en markant skillnad mellan flickors och
pojkars meritvärde. Flickorna ligger högre än rikssnittet
och pojkarna ligger under rikssnittet. Rikssnittet för flickor ligger för 2020 på 245 meritpoäng och flickorna i Vadstena ligger på 260 poäng. För pojkarna samma läsårligger
rikssnittet på 219 poäng och för pojkarna i Vadstena ligger
värdet på 194 poäng. Antalet lärare med lärarlegitimation
ligger högt i förhållande till riket. Däremot förekommer
det att legitimerade lärare undervisar i ämnen eller årskurser där behörighet saknas. Kommunen söker möjliga
statsbidrag och har under 2020 beviljats bidrag för bland
annat karriärtjänster, lärarlönelyft, lågstadiesatsning samt
likvärdig skola.
Satsningen på digitala lärverktyg i grundskolan har
fortsatt under året.
Antalet elever i grundskolan har över tid minskat. Antalet
elever i F-9 vad 2019 på våren 697 och våren 2020 702
elever. Inför hösten 2021 finns 688 elever folkbokförda i
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kommunen.Det mesta talar för att grundskolan det kommande decenniet blir en skola med tre paralleller, vilket
kan utgöra en stabil grund för kostnadsberäkningen.

Kvoten för Extratjänster var under 2020 som tidigare 20
platser. Pandemin har dock begränsat möjligheten att
tillsätta dessa platser fullt ut.

Grundskolans verksamhet har i stort sett kunnat bedrivas
enligt plan trots den pågående pandemin.

En lokal överenskommelse för samarbete har slutits med
Arbetsförmedlingen. Det gäller en lokal överenskommelse
(LÖK) som tecknas mellan samtliga kommuner och
Arbetsförmedlingen.

Gymnasium
Vadstena kommun köper all sin verksamhet från andra
kommuner i regionen inom det regionala samverkansavtalet. Eleverna har utöver samverkansavtalat möjlighet
att söka andra utbildningar i landet genom det fria
skolvalet och inackorderingsbidrag betalas ut. Vadstena
kommun har även avtal med Motala kommun för
elever som inte har slutfört sin grundskoleutbildning.
Kommunen har aktivitetsansvar för ungdomar upp till
20 år och dessa följs upp kontinuerligt.
Gymnasieelevernas skolgång påverkades kraftigt av
den pågående pandemin med bland annat fjärr- och
distansundervisning.
Grundsärskola
Verksamhet inom grundsärskolan sker genom samverkansavtal med Motala kommun. Antalet mottagna
elever i grundsärskolan har ökat. Detta har över tid ökat
kostnaden för placeringen i grundsärskolan samt för
skolskjutsar till och från skolan i Motala.
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 kring
studie- och yrkesvägledning, SYV, har fortsatt och
utvecklats.
I och med att Arbetsförmedlingen i större grad än tidigare
har hänvisat till reguljära studier har detta lett till en högre
kostnad för kommunen.
Arbetsmarknad
En ny överenskommelse gällande delegationen för
unga och nyanlända (DUA) slöts under 2020. Ett
samverkansprojekt tillsammans med Arbetsförmedlingen
och kommuner i västra länsdelen gällande jobbspår,
etablering, matchning och samverkan (JEMS) finansierat av Tillväxtverket avslutades den 30 november 2020.
Projektet innehöll arbete med olika jobbspår för de som
står utanför arbetsmarknaden och jobbanalysen innebar
en riktad kartläggning mot den lokala arbetsmarknadens
behov av kompetenser i nutid och framtid.

Kulturell verksamhet
2020 års kulturverksamhet var i hög grad påverkad
av coronapandemin. Många arrangemang ställdes
in, sköts på framtiden eller genomfördes digitalt.
Kulturveckan genomfördes medan de stora kommunalt
arrangerade arrangemangen Valborg och Nationaldagen
genomfördes digitalt. Earth week och Vadstena Pride
ställdes in. Sommarutställningen 2019 stod delvis kvar på
Stora Torget i form av den så kallade Sfären. Innehållet
i utställningens skyltar byttes ut sommaren 2020 och
uppmärksammade den ideella Birgittastiftelsens 100 årsjubileum, från 1920-2020.
Vadstena bibliotek har tidigare fått ett ekonomiskt bidrag
inom ramen för den statliga satsningen Stärkta bibliotek.
Satsningen fortsatte under året och innebär ett ökat
fokus på barn och unga, tillgänglighet och målgruppen
65+. Extra pengar kom också till för att göra om
barnavdelningen vilket påbörjades under året. Biblioteket
har förbättrat sin närvaro i Borghamn med en ny filial i
Bygdegården. Biblioteket har under året samverkat med
Folkuniversitetet.
Kulturskolan erbjuder ett brett utbud konstnärliga
inriktningar – dans, musik, bild och form. Plan fanns
för att återkomma med knyppling men det fick skjutas
på framiden grund av coronapandemin. Årets dansshow
fick extra extern finansiering från Märta Christina
och Magnus Vahlquists stiftelse. Den fick först skjutas
upp men genomfördes till slut digitalt. Antalet barn i
Kulturskolan var under läsåret 2018-2019 cirka 200.
Fritidsverksamhet
Fritidscentrum har fortsatt sin verksamhet och försökt
öka samverkan med skola, socialtjänst med flera.
Aktiviteter för barn och unga har under sommaren
samordnats till stor del från Fritidscentrum med hjälp
av budgetmedel från inställda arrangemang. Personalen
i simhallen har ett nära samarbete med skolan och
ansvarar för simundervisning i förskoleklass och årskurs
1 i grundskolan. En ny sträckning av Östgötaleden på
Omberg har genomförts och fått en ny parkering vid
Borghamn. Skyltningen av sträckan Borghamn-Vadstena
med planerad invigning 2020 stoppades av Trafikverket.
Ärende är överklagat och ligger hos Länsstyrelsen.
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Stöd till aktörer i idéburen och ideell sektor
I kommunen finns ett stort antal aktörer inom idéburen
och ideell verksamhet som erbjuder kultur- och fritidsaktiviteter. Dessa får ekonomiska bidrag i enlighet med
kommunens riktlinjer. Samordning sker med externa aktörer såsom Region Östergötland och Statens kulturråd.
Lokaler
Arbetet med att bygga en ny grundskola med tillhörande
tillagningskök och gymnastiksal avstannade under 2020
eftersom detaljplanen upphävdes efter överklagande.
Alternativa lösningar kommer att presenteras under
2021. Petrus Magni skola och framförallt Sankt Perskolan
är i behov av renovering. Dessutom saknar Sankt Perskolan tillgänglighetsanpassning vilket kräver åtgärder i närtid. Förberedelse av en ombyggnation av köket på förskolan Gullvivan har påbörjats. Planen är ett tillagningskök
med tillhörande matsal.
Kvalitetsarbete
Kvalitetsarbetet är utformat med hänsyn till varje ansvarsområdes och verksamhetsforms inriktning. Enligt skollagen 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 utbildningsförvaltningen följer kontinuerligt upp verksamheten genom enkäter
där elever och föräldrar deltar. Svarsfrekvensen är hög.

Framtid
Det finns ett stort behov av att renovera och anpassa
grundskolans och fritidshemmens lokaler både ur ett arbetsmiljö- och tillgänglighetsperspektiv. Arbetet med att
åtgärda detta är i gång och vi ser fram mot en moderniserad och tillgänglighetsanpassad skolmiljö inom de närmaste åren. I detta arbete kommer även förskolan Gullvivan, 4 avd. att involveras som är i behov av ett upprustat
kök med tillhörande matsal.
Förskolan kommer behöva utveckla arbetet med digitalisering. Det är viktigt att förskolan använder digitala verktyg på ett medvetet sätt som gynnar barnens lärande. För
att åstadkomma detta behövs utbildning, digitala verktyg
och medier.
Sedan dagens betygssystem infördes har skillnaderna
mellan pojkar och flickor ökat nationellt och det kan vi
se även i Vadstena, även om vi sammantaget har goda resultat. Vi kommer framöver att behöva arbeta aktivt med
normer och arbetssätt som på sikt skulle gynna lärandet
för alla. I detta arbete kommer även barn och elevers mående vara i fokus i samverkan med elevhälsan då vi kan se
att ohälsotalen ökar. Inom gymnasieskolan kommer vi att

behöva se över arbetet med att få fler elever att fullfölja sin
gymnasieutbildning och motverka avhopp.
I grundskolan har elevantalet tillfälligt ökat med 5 elever
mellan åren 2019-2021 från 697 elever till 702. Från mätningarnas start 2017 har grundskolan minskat med 30 %
vilket motsvarar 297 elever. Snittet för årskullarna är cirka
65 elever vilket motsvarar tre grupper per årskurs. För att
elevantalet ska öka framöver behöver vi fortsätta arbeta
aktivt med att vara en attraktiv kommun som erbjuder
en skola för alla samt erbjuda ett rikt och brett utbud av
kultur och fritidsaktiviteter i alla åldrar.
Utifrån arbetsförmedlingens reformering och i pandemins spår behöver vi ta höjd för att behovet av vuxenutbildning kommer att öka. Vuxenutbildningen spelar en
avgörande roll för flera stora samhällsutmaningar, såsom
nyanländas etablering, individers möjlighet att byta yrke
och kompetensförsörjningen till arbetslivet.
De senaste åren har det blivit tydligt att offentliga sektorn
kommer ha ett ökat behov av arbetskraft. Bristen på behöriga lärare och förskollärare är stor och förväntas bli
långvarig. Därför är det extra viktigt att arbeta systematiskt och långsiktigt med kompetensförsörjning och att
vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna erbjuda elever
och barn en likvärdig utbildning av god kvalitet.
Inom fritid friluftsområdet är det allt fler som rör sig ute i
naturen i alla åldrar vilket ställer högre krav på utomhusmiljöer som är tillgängliga för alla. Även spontanmotion/
idrott ökar, och en utmaning framöver blir att tillhandahålla ett utbud som tillgodoser invånarnas skiftande behov. Det är även viktigt att sätta ett genusperspektiv på
de anläggningar som finns i kommunen i förhållande till
hur de används.
Kultur är ett område som ger mening i människors liv och
bidrar till kvalitet i livet, god hälsa och livslångt lärande.
Vi behöver fortsätta arbeta med både spets och bredd i
samverkan med kommunens aktörer för att skapa variation och balans i det lokala utbudet. Det är därför viktigt
att arbeta tillsammans med de lokala nätverken för att
kunna fånga upp utmaningar och behov i alla åldersgrupper och konstarter för att ge rätt stöd till aktörerna. Det
lokala kultur- och fritidsutbudet är och kommer vara en
viktig del i den lokala besöksnäringen och bidra till Vadstenas utveckling.
För att fortsatt vara en kultur- och utbildningsförvaltning
med ett brett utbud och hög kvalitet behöver vi fortsätta
med att se över områden som vi kan samverka inom för
att nå en ökad effektivitet, både förvaltningsövergripande
och med andra kommuner. Vi behöver även fortsätta utveckla arbetet med Agenda 2030 genom att sätta tydliga
delmål för att säkerställa att våra resurser används på ett
hållbart sätt. Genom att utveckla digitaliseringen i form
av ett ökat utbud av E-tjänster och digitala verktyg kan
förvaltningens arbete effektiviseras ytterligare och samtidigt öka servicen mot medborgarna och lärandet.
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Kultur- och utbildningsnämndens mål:
Växande Vadstena
Mål 2020

Indikator

Aktivitet

Vadstenas förskolor och grundskolor håller hög kvalitet och
är i topp jämfört med andra
kommuner i landet.

Kolada

Arbete med undervisningsdesign

Betyg åk 3 och 6
Nationella prov åk 3
Kartläggningar
Ett bättre Vadstena
synpunkter och kalagomål mot utbildningen

Gemensamma strukturer för undervisning
Samverkan förskolan
till år 9
Sociogram och trygghets kartläggningar
Terminskonferenser
för identifiering av
utvecklingsbehov
Flexibla undervisningsgrupper

Måluppfyllelse Kommentar

4
4
4

För- och grundskola
arbetar aktivt med
att utveckla undervisning och goda
miljöer för lärande
som ska leda till
att fler går ut åk 9
med behörighet till
gymnasiet.

4
4

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

Enkäter
Utvärderingar

Undervisning i hållbarhetsfrågor inom
ramen för läroplanen
Matråd/hållbar matkultur
Rörelsepauser
Rastpedagoger
Hållbar livsstil ANDT-*
frågor
Mitt bästa jag
Food for Life
Fritidshemmen och
förskolan erbjuder
rörelse, utflykter

Förvaltningens arbete genomsyras av ekonomisk, social
och ekologisk hållbarhet.

Enkäter

Arbetsplatsträffar

Utvärderingar

Digitala lösningar för
hållbar tjänsteplanering och undervisning
Medvetna inköp, bra
miljöval

* Alkohol, Narkotika, Droger och Tobak

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Kommunens skolor
arbetar aktivt med
hållbarhetsfrågor
men begränsas av att
källsorteringen inte
är fullt utbyggd i våra
skolor och förskolor.
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

2020 har vi haft
fokus på att arbeta
fram en hållbar
organisation både
ekonomiskt och
socialt.
Införande av digital
tjänst för tjänsteplanering i grundskolan
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Kultur- och utbildningsnämndens mål:
Attraktiva Vadstena
Mål 2020

Indikator

Aktivitet

Alla förskolor och grundskolor
erbjuder goda miljöer och likvärdiga möjligheter för maximal
utveckling och livslångt lärande

Kolada

Arbete med att utveckla goda lärmiljöer
i samtliga skolformer

Bidra till ett varierat och tillgängligt fritids- och friluftsliv.

Kolada

Bidra till ett varierat, rikt och
inkluderande kulturliv.

Enkätunderlag

Plan för jämnställdhet
och likabehandling

Uppföljningar

Kolada

Måluppfyllelse Kommentar

4
4

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

Samverkan i fritids
och friluftsnätverk

4

Vadstena kommun
ligger i topp vad gäller satsad kr/invånare

Bidrag till fristående
aktörer

4

Genom bidrag och
nätverk stödjer kommunen föreningslivets aktörer.

Samverkan i nätverk
med kommunens
aktörer

4

Vadstena kommun
ligger i topp vad gäller satsad kr/invånare

Implementering av
digital undervisningsplattform i kulturskolan

4

Kulturarrangemang
har under 2020 utgått p.g.a. Covid-19.

Bidrag till aktörer

4

Extra kommunalt Coronastöd betalades
ut till kulturaktörer
under december
2020.
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Socialnämnd
Ekonomi
Socialnämnden redovisar ett underskott mot budget på
1,9 mnkr. Ersättningen kommunen fått till följd av coronapandemin samt lägre kostnad för externa placeringar
och effektivare personalanvändning inom verksamheten
för funktionshindrade bidrar positivt till nämndens resultat, medan ökade personalkostnader inom hemsjukvård,
hemtjänst samt särskilt boende för äldre försämrat resultatet. Även ekonomiskt bistånd och vuxenvård inom individoch familjeomsorgen visar ett underskott mot budget.
Totalt sett har socialnämnden fått 13 miljoner i kostnadsersättning på grund av pandemin, en knapp fjärdedel av
dessa medel är ersättning för sjuklönekostnader. Resterande del, drygt 9 miljoner har kommunen ansökt om
som kompensation för faktiska kostnader inom hälsooch sjukvårdsområdet. Av dessa är cirka 4 miljoner kostnader för sjukvårds- och förbrukningsmaterial och cirka 5
miljoner är personalkostnader.
Socialnämnden har ökat sina personalkostnader med 7,7
miljoner från 2019 till 2020. Av dessa hör 3,3 miljoner till
den ordinarie löneöversynen. Resterande ökning på 4,4
miljoner beror på planerade utökningar inom hemsjukvården, utökat antal ärenden inom personlig assistans,
ökade sjukfrånvarokostnader och kostnader för outtagna
semesterdagar samt ökade kostnader inom äldreomsorg,
inom såväl hemtjänst som inom särskilt boende. Samtidigt har intäkterna i form av bidrag ökat med 4,6 miljoner.

Verksamhet
Socialnämnden ansvarar för kommunal hälso- och
sjukvård, individ- och familjeomsorg, stöd och service
för personer med funktionsvariation samt äldreomsorg.
Nämndens uppdrag och mål är att möjliggöra för ett
självständigt och aktivt liv för alla medborgare oavsett
ålder och livssituation. Socialnämndens verksamheter
skall även verka för och bidra till att nå kommunmålen
genom att skapa ett växande, hållbart och attraktivt
Vadstena.
Året som gått
Ett annorlunda år, ett år där socialnämndens uppdrag
och verksamheter verkligen har prövats på många sätt.
2020 var året då nämnden blev medvetna om vad en
global pandemi kan ställa till med och vad en sådan
samhällssituation kräver av oss. Samtliga verksamheter
har under året behövt ställa in, ställa om, tänka om,

Resultaträkning (tkr)
Intäkter
Kostnader

varav personalkostnader
varav kapitalkostnader

2020

2019

2018

85.972 80.598 82.332
-276.576 -267.163 -259.250
-194.140
-2.282

-186.419
-2.100

-177.317
-2.307

Nettokostnader

-190.604 -186.566 -176.918

Budget

-188.659 -182.491 -183.716

Budgetavvikelse

-1.944

-3.625

6.798

Nettoinvesteringar

-2.302

-2.140

-1.481

tänka nytt och åter igen tänka om. Förutsättningarna har
många gånger gett oss en extremt kort tidsram, och vi har
verkligen utmanats i att vara flexibla och följsamma till nya
rekommendationer och föreskrifter. Utöver pandemin
har nämnden haft utmaningar av normal karaktär som
vi också har hanterat i vardagen vad det gäller utveckling,
ekonomi, lokalförsörjning, kompetensförsörjning, rekrytering samt givetvis nya, komplexa och individuella behov
hos våra medborgare.
När vi summerar 2020 har mycket av nämndens
arbete påverkats av pandemin, men förvaltningen har
som beskrivs ovan även klarat av att mobilisera kraft
för att också till viss del utveckla och kvalitetssäkra
socialnämndens verksamheter under det gångna året.
Hemsjukvård
Kommunen ansvarar för att bedriva en patientsäker
hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen till
patienter med hemsjukvård i särskilt boende och i ordinärt boende. Enheten består av sjuksköterskor som idag
utför allt mer avancerad hälso- och sjukvård i kommunal
regi samt arbetsterapeuter och fysioterapeuter som ansvarar för diverse utredningar, utprovningar av hjälpmedel,
rehabiliterande och förebyggande insatser. Drygt 350
patienter i alla åldrar fick under 2020 kommunal hemsjukvård.
Verksamheten har under året haft ett fortsatt samarbete
med Motala kommun kring köp av sjukskötersketjänst
med specialistkompetens för psykiatriska diagnoser.
2020 har varit ett tufft år för verksamheten som ytterst
tillsammans med kommunens MAS, medicinskt ansvarig
sjuksköterska och MAR, medicinskt ansvarig för
rehabilitering ansvarat för att upprätthålla och tillskapa
nya rutiner och föreskrifter enligt Folkhälsomyndighetens,
Smittskydd och Arbetsmiljöverkets krav och
rekommendationer vad det gäller att förhindra och
begränsa smittspridning av Covid-19.

DEL 3 | NÄMNDERNAS REDOVISNING

Verksamheten har också haft ansvar för att upprätthålla
och säkerställa en korrekt hantering av alla former av
skyddsutrustning och basala hygienrutiner. Året har
präglats av och kan egentligen sammanfattas med ett
ord, samverkan. Samverkan såväl internt och externt
har bidragit till att nämnden har lyckats begränsa och
förhindra att Covid-19 har fått fäste i våra verksamheter.
Detta trots att Vadstena kommuns siffror över antalet
konstaterade medborgare med Covid-19 har varit höga
i förhållande till befolkningsantalet och i jämförelse med
övriga kommuner i länet.

Likt hälso- och sjukvårdsenheten så har även nämndens
vård- och omsorgsboende och hemtjänsten haft ett år
med många nya utmaningar på grund av Covid-19. Utmaningar som starkt har bidraget till att många andra utvecklingsprojekt har fått pausats.

Äldreomsorg
Äldreomsorg bedrivs i den enskildes hem och inom
kommunens vård- och omsorgsboende.
Kommunen har två vård- och omsorgsboenden,
Wasagården och Vätterngården. Wasagården har totalt 72
boendeplatser och 8 korttidsplatser samt dagverksamhet
för personer med demensdiagnos. Vätterngården har 54
boendeplatser.

Verksamheten biståndsbedömer även ekonomiskt bistånd som under året har ökat något i förhållande till
budget men sett över året så har både antalet personer
och kostnaden per månad minskat. Det är vårens resultat
som sticker iväg och som gör att verksamheten visar ett
negativt budgetresultat. Ekonomiskt bistånd påverkas av
den lokala arbetsmarknaden, kommunala satsningar för
sysselsättning och samarbetet med Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, samordningsförbundet och privata
arbetsgivare. För att öka takten och för att möjliggöra så
att fler medborgare snabbare kommer ur ett biståndsberoende krävs ett gemensamt och strukturerat samarbete
mellan många olika samhällsaktörer.

Efterfrågan och behovet av vårdboende har inte varit
lika stort som utbudet i kommunen sedan ett par år
tillbaka. Det har uppstått tomma platser utspritt på
olika avdelningarna. Därför valde nämnden att pausa
8 boendeplatser på Wasagården för att bland annat
kunna anpassa verksamheten till ett mer kostnads- och
personaleffektiv sätt då fördelningen och spridningen av
tomplatser blir mindre.
I ordinärt boende har kommunen under 2020 gett
drygt 350 medborgare stöd och stöttning med vård och
omsorgsinsatser av olika grad. Antal kunder och beviljade
timmar är jämförbara med volymerna 2019. Totalt består
hemtjänsten av fem olika grupper som är fördelade utifrån
geografiska områden, varav hemstödsteamet är en grupp
som riktar sig främst mot personer med demensdiagnos.
Att varje dag optimalplanera medborgarens individuella
behov synkroniserat med tillgängliga och befintliga
personalresurser kräver stor precision och en logistisk
komptens. Hemtjänstorganisationen har idag ett föråldrat
planeringssystem som inte stödjer den processen. Därför
har ett nytt planeringsverktyg upphandlats under året
som ska ge verksamheten rätt förutsättningar under
2021 att optimera kundtiden med personalens arbetade
timmar på ett bättre och säkrare sätt.
Hemtjänsten har haft ett pågående pilotprojekt för
införandet av Heltidsresan (heltidsanställning som
norm). Under pilottiden har verksamheten bemannats
upp och antalet heltidsarbetande har ökat. Vid årsskiftet
pausades projektet för att genomföra en djupare analys av
utfallet under första kvartalet 2021.

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

Externt köpt vård ligger i nivå med 2019 men fortsatt över
budget. Det är främst behov av köp av HVB-vård för barn
och unga samt vuxna med missbruksproblematik som
bidragit till ökade kostnader.
Verksamheten upplevde ett något större inflöde av anmälningar rörande barn och unga under 2020. Nationellt
visar också mätningar som gjorts inom området att de har
ökat med 5 % totalt i Sverige. En oroande faktor som verksamheten nogsamt nu kartlägger och vidtar åtgärder för
att motverka genom att utöka öppenvården och stödet
till utsatta barn och familjer. Under 2020 har tillgänglighet utökats genom telefonrådgivning, dit man som medborgare kan vända sig om man behöver råd eller stöd.
Omsorgen om funktionsnedsatta
Verksamhetsområdet består av gruppbostäder, boendestöd, daglig sysselsättning, ledsagning, avlastning i hemmet för barn och unga, stödboende och personlig assistans. Verksamhetområdet har drygt 110 individer som
nämnden stödjer på olika sätt i sin verksamhet.
För personlig assistans finns nu 20 brukare varav tretton
har kommunen som utförare, övriga sju har externa utförare. En utökning med två nya brukare jämfört med 2019.
Utbyggnaden av en lägenhet på Aspens gruppbostad
blev klart under året och boendets sex lägenheter är nu
uthyrda.
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Verksamheten för ensamkommande ungdomar fortsätter
att minska. Beslut fattades under 2020 att avveckla nuvarande form av stödboende. En avveckling som kommer
att ske succesivt under våren och som kommer vara helt
avvecklad i sin nuvarande form till sommaren 2021.
En omorganisation inom verksamhetsområdet påbörjandes under året och kommer att verkställas i början av
2021 där stödboende, daglig sysselsättning och boendestöd inom socialpsykiatri kommer att flyttas över till verksamhetsområdet IFO. Omorganisationen genomförs för
att generera ett bredare tvärprofessionellt team som tillsammans kan skapa bättre förutsättningar till hemmaplanslösningar. Ett steg i att minska externa placeringar för
barn, unga och vuxna.
Behovet av bistånd i form av avlastning utanför hemmet
enligt LSS för barn och unga ökar och nämnden har under året påbörjat en uppbyggnad av den formen av verksamhet i Borghamn. Verksamheten räknar med att kunna
verkställa besluten under första kvartalet 2021.

Framtid
2020 gav förvaltningen insikter, kunskap och erfarenheter som vi nu självklart tagit lärdom av och tar med oss
in i ett nytt år där vi fortsatt till en början kommer befinna
oss mitt i en pandemi.
Under kommande år ser socialnämnden ett behov av
strukturella förändringar för nämndens verksamheter till
följd av den demografiska och den digitala utvecklingen.
Vadstena kommun har en åldrande befolkning, och en
demografisk befolkningsprognos som fordrar att socialnämndens verksamheter nyttjar de digitala plattformar
som finns att tillgå på marknaden, men också arbetar för
att på ett innovativt sätt skapa nya effektiva arbetsmetoder.
I takt med att allt fler blir äldre ökar också kraven på alternativa boendeformer och behov av ändamålsenliga verksamhetslokaler. Nämnden ska fortsatt kartlägga behovet
av bostäder för nämndens samtliga målgrupper. Ett arbete som ökar möjligheten för fler målgrupper att kunna
bo kvar, vilket gör kommunen mer attraktiv.
Nämnden arbetar idag med införande av välfärdsteknik
och dess möjligheter i form av teknik som påminner eller
ger stöd till både medborgare och personal. Målet är att
möjliggöra en meningsfull och självständig vardag för fler.
De tekniska lösningarna ska inte ersätta det mänskliga
mötet, den skapar istället förutsättningar för verksamheterna att disponera sina resurser på ett mer effektivt och

ändamålsenligt sätt. Välfärdsteknik skapar förutsättningar för nämnden att möta den demografiska utvecklingen,
samt motverka att kostnadsnivån inte ökar i samma takt.
För att bidra till ett engagerat och hållbart miljöarbete ska
vi samverka inom och mellan verksamheterna 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 klimatpåverkan.
För att bidra till en upplevd god folkhälsa inom nämndens olika verksamheter krävs många olika prioriteringar.
Nämnden behöver anpassa och möjliggöra fler arenor för
social samvaro, bland annat en mötesplats för äldre. 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 och social isolering.
Regeringen har tilldelat kommunerna statsbidrag för att
stärka äldreomsorgen och nämnden har för avsikt att använda medel till att tillskapa verksamhet för att motverka
ensamhet för målgruppen äldre.
Barn- och ungdomsvården ökar nationellt och socialnämnden bedömer att även Vadstena kommer att få ta del
av ökningen. En ökning som ska motverkas genom att utveckla en hållbar sammanhållen vårdkedja på hemmaplan
för att minska behovet av bland annat externt köpt vård.
Socialnämndens insatser ska bygga på att medborgare i
Vadstena kommun känner att de har inflytande och en
känsla av att förvaltningen finns till för dem. Medborgaren är medproducent och socialnämnden är möjliggörare
till att skapa en självständig och meningsfull livssituation.
Delaktighet, tillgänglighet och dialog är tre honnörsord
som nämnden kommer att arbeta med under 2021 för att
öka kvaliteten och effektiviteten i våra tjänster.
Framtidens kompetensförsörjning är en tuff utmaning
för nämndens verksamheter. Allt färre väljer nu att utbilda sig inom vård och omsorg medan behovet av utbildad
arbetskraft ökar i takt med vår demografiska befolkningsutveckling. Konkurrensen om tillgänglig arbetskraft med
önskad kompetens ökar och Vadstena kommun och socialnämnden behöver tillsammans arbeta för att behålla,
utveckla och attrahera både våra nuvarande och framtida
medarbetare. Som ett led i att försöka behålla våra medarbetare så kommer nämnden erbjuda dem kompetensutveckling. Nämnden har för avsikt att bland annat göra
det med de statsbidrag som regeringen nu tillskjuter för
äldreomsorgslyftet.
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Socialnämndens mål:
Växande Vadstena
Mål 2020

Indikator

Aktivitet

Skapa boendeformer utifrån
individens behov

Antal nya boendeformer

Kartlägga framtida
behov av bostäder

Måluppfyllelse Kommentar

4

Delaktiga i utformning
av olika boendeformer

Socialnämnden har
samarbetat med Vadstena Fastighets AB
(VFAB) kring byggnationen av konceptet
trygghetsboende
som kommer att stå
klart under 2021.
En bostadförsörjningsplan för
socialnämndens
verksamhetsområden
är påbörjad.  

Hållbara Vadstena
Bidra till engagerat och hållbart miljöarbete

Följsamhet gentemot
Agenda 2030

Källsortering
Minska användningen
av plastprodukter

4

Miljöbilar
Samordna beställningar för att minska
transporter

Bidra till god folkhälsa

Säkerställa resultatet
genom nationella
och egna mätningar

IBIC/BBIC
Öka målgruppens
delaktighet
Utveckla och öka
anhörigstödet
Mångfald & jämställdhet
Ökad möjlighet till
social samvaro

De flesta av
socialnämndens
planerade aktiviteter är genomförda.
Under 2021 kommer
källsorteringskärl att
levereras till samtliga
verksamheter.
Socialnämnden har
startat en förvaltningsgemensam förrådsverksamhet för
att effektivisera och
samordna beställningar, transporter
och samåkning.

6

På grund av pandemin har socialnämndens planerade aktiviter inom
området inte gått att
genomföra. Verksamheten har inte haft
möjlighet att skapa
några arenor för möten utifrån kraven på
följsamhet gentemot
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Socialnämnden har
trots de inställda
aktiviteterna under
2020 bidragit till
bibehållen folkhälsa,
framförallt genom
att skydda riskgrupper och begränsa
smittspridningen i
samhället.
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Socialnämndens mål:
Hållbara Vadstena
Mål 2020

Indikator

Aktivitet

Bidra till god kvalitet
och effektivitet

Nyttokalkyler och
enkätsundersökning

Införande av
välfärdsteknik

Måluppfyllelse Kommentar

4

Socialnämnden har
under 2020 arbetat
med såväl
medborgarnära digitala lösningar som
ökar självständigheten för brukare och
patienter som med
förutsättningar för
säkra digitala möten.
Detta har innefattat
både behov av att
skapa en infrastruktur och att införskaffa
licenser och digital
teknik. Detta arbete
har varit viktigt för
såväl upprätthållande
av verksamheter
som för möjligheten
för våra boende att
digitalt kommunicera
med sina nära och
kära.
Under höstens
2020 har digital
läkemedelssignering
påbörjats brett i ett
flertal verksamheter.
En implementeringsoch kvalitetsenkät
har genomförts.
En digitaliseringsplan
är framtagen och
kommer antas i socialnämnden i januari
2021.

Bemanna efter behov

Resursfördelningen
har under året varit
mycket svår att kartlägga och analysera
på grund av ökande
sjukfrånvaro och
vård av barn som en
effekt av pandemin.
Att omfördela personalresurser optimalt
har heller inte varit
möjligt på grund av
risk för ökad smittspridning.
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Socialnämndens mål:
Hållbara
Hållbara Vadstena
Vadstena
Mål
2020
Mål 2020

Indikator
Indikator

Aktivitet
Aktivitet

Måluppfyllelse
Måluppfyllelse Kommentar
Kommentar

Utöka samverkan

Verksamhetsöverskridande samverkan har verkligen
utvecklats under
2020. Både inom
socialnämndens egna
verksamhetområden,
förvaltningsövergripande och mellan
regionen och kommunen

Kvalitetssäkra verksamheter

Arbetet med att färdigställa och implementera nämndens
kvalitetsledningssystem har endast kunnat ske i begränsad
form under 2020.
Färdigställandet följer
en planerad process
medan implementeringen inte har
kunnat genomföras
som planerat.  

Attraktiva Vadstena
Bidra till god personalförsörjning

Medarbetarenkät

Skapa en attraktiv
arbetsgivarorganisation genom att
erbjuda, heltid som
norm, ökad kompetensutveckling, god
arbetsmiljö, god
löneutveckling och
ökad integration

4

Socialnämnden har
under året genomfört
ett försök inom hemtjänsten där samtliga
medarbetare erbjudits heltid som norm.
En aktivitet och
ett led i att stärka
arbetsgivarvarumärket och upplevelsen
av Vadstena kommun
som en attraktiv
arbetsgivare.
Socialnämnden har
erbjudit ett antal
medarbetare en
lärlingsutbildning
för att möjliggöra
ökad kompetensutveckling. Även
specialistutbildning
för sjuksköterskor har
erbjudits.
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Vatten- och avfallsnämnd
Vatten- och avfallsnämnden är en gemensam nämnd för
Vadstena och Motala kommuner. Nämndens ansvar omfattar produktion och distribution av vatten och omhändertagande av avlopp samt ansvar för insamling och behandling av hushållsavfallen i både Motala och Vadstena
kommuner. Verksamheten finansieras genom taxor.
Avtalet mellan kommunerna avseende en gemensam
vatten- 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 ordförande och 2:e vice ordförande. Vadstena nominerar 1:e vice
ordförande.

Resultaträkning (tkr)

2020

2019

2018

Intäkter

19.760

18.012

17.176

Kostnader

-20.124

-19.137

-18.197

-364

-915

1.022

-1.308

-2.015

-231

-944

-1.100

-791

Utj. VA-kollektivet
Budget
Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar

6.003

-13.126 -26.942

kartlägga hur dessa fördelas genom avloppsreningsverket.
Viss förnyelse av elinstallationer är genomförda på delar
av Vadstena avloppsreningsverk som inte renoverades i
samband med den tidigare ombyggnaden.

Avfall

Vatten

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

Ekonomi

Ekonomi

Vattenverksamheten för Vadstena kommun budgeterade
år 2020 med ett underuttag från taxekollektivet på 1,3
mnkr. Bokslutet visar på ett underuttag med 0,4 mnkr,
vilket är 0,9 mnkr bättre än budgeterat. Intäktssidan överstiger budget med 1,2 mnkr och även kostnadssidan har
ett högre utfall på 0,3 mnkr.

Återvinning och avfallsenhetens resultatbudget inför
år 2020 uppgick till – 3,7 mnkr, vilket är ett budgeterat
underskott i verksamheten. Bokslutet visade dock ett underskott med cirka 7,2 mnkr, vilket innebär ett ökat underskott gentemot budget med 3,5 mnkr.
Byggnation av ny återvinningscentral, personalbyggnad
och garage stod klart sommaren/hösten 2019 och togs i
drift. Under 2020 har medvetenheten ökat om kostnaderna för att äga och driva de nya anläggningarna. I samband
med färdigställandet av anläggningarna samlokaliserades
all avfallspersonal till anläggningen i Tuddarp och ett gemensamt kundcenter bildades.
Under 2020 har intäkterna ökat med en höjning av taxan
samt att från och med maj månad infördes en avgift för
företagare som lämnar avfall på återvinningscentralen.
Intäkterna ökade även av fler byten till fyrfackskärl, likaså
har kostnaderna stigit för ökad hantering av insamling av
hushållssopor och övrigt avfall. Det körs fler turer per månad och antalet fordon och chaufförer har utökats. Verksamheten har under året haft ökade kostnader för fordon
i form av inköp av däck samt reparationer och underhåll.
Andra faktorer som påverkat verksamhetens ekonomi är
ökade skrotpriser som gett högre intäkter, ny förbränningsskatt som ökat kostnadssidan. Ökad deponiskatt
medför ökad hantering av material när Covid-19 gör att
fler renoverar hemma under permitteringar.

Resultatet inom vatten Vadstena ska balanseras över en
treårsperiod vilket innebär att årets resultat senast inom
en treårsperiod ska återföras till berört taxekollektiv. Sammanlagt uppgår skulden med beaktande av årets resultat
till taxekollektivet till 0,8 mnkr.

Verksamhet
År 2020 har varit ett stabilt år utan större driftstörningar
som är kostnadsdrivande. Förnyelse av ledningsnätet har
genomförts på Birgittas väg, mellan Nådendalsgatan och
Skänningegatan, samt utbyte och komplettering av ledningar samordnat med ombyggnationen av Rådhustorget.
Avloppsreningsverken i Vadstena och Borghamn har klarat sina utsläppskrav med god marginal. Avseende dricksvattenproduktionen så har den fungerat bra och antalet
anmärkningar har varit få under året. Under året har
verksamheten genomfört en del provtagning avseende
PFAS och läkemedelsrester för att få referensprov samt
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Verksamhet
Hög personalomsättning inom administrativ personal,
enhetschef, avfallsingenjör samt arbetsledare har inneburit påfrestningar och mycket tid har gått åt till att få
grepp om verksamheten samt hitta rollerna. Under året
har beslutet att anställa ett administrativt stöd på enheten
växt fram och i slutet av december genomfördes en rekryteringsprocess. När det gäller driftspersonal har en person
gått i pension och två anställda på allmän visstid har fått
tillsvidareanställning
Införandet av fyrfackskärl har fortsatt och 3.443 hushåll
på landsbygden har under året fått fyrfackskärl. 1.200
hushåll i Motala kommuns södra landsbygd samt Vadstena kommuns landsbygd återstår. I maj 2021 beräknas
projektet vara klart och då har ca 12 100 villor fått fyrfackskärl.
Återvinningscentralerna införde 1 maj en avgift för företag på 250 kr/besök och en begränsning på 16 besök för
privathushåll. Tekniska svårigheter med kopplingen till
folkbokföringen har medfört att privatpersoners överstigande besök ännu inte kunnat faktureras. Företagsavgifterna inbringade 1,4 mnkr mot budgeterade 0,8 mnkr
vilket får ses som positivt.

Slam – Brunnstömning; Under året ändrades tömningsspannet från vecko- till månadstömning samt att budad
tömning inom 5 dagar togs bort. Efter kundernas önskemål kommer dessa ändringar tas tillbaka.
Ett av verksamhetsmålen har varit digital utveckling. När
det gäller sophämtning utvecklas avvikelserapporteringen bland annat med en fototjänst där mobilkamerafoto
hamnar direkt i ärendehanteringen och underlättar för
kundcenter i mötet med kund.
Avfallsappen fortsätter också utvecklas bland annat med
nyhetsnotiser och slamavisering. Vi kommer också kunna
skicka driftsmeddelanden till valda delar av körlistor. Den
digitala servicen blir allt viktigare då vi bestämt att upphöra med Miljöalmanackan.
Sluttäckningen av den gamla deponin på Tuddarpsanläggningen har fortsatt med terrassering av etapper och
arbetet ska vara klart 2039. Detta arbete finansieras via
skattemedel.
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Bolagens redovisning
Redovisningen omfattar Vadstena Fastighets AB,
med dess helägda dotterbolag Vadstena Förvaltning AB, och Vadstena Turism och Näringsliv AB.
Övriga helägda bolag i koncernen har bedrivit
ingen eller mycket begränsad verksamhet under
2020.

Vadstena Fastighets AB
Ekonomi
Årets resultat före skatt för Vadstena Fastighets AB,
VFAB, och dess dotterbolag Vadstena Förvaltning AB
uppgår till 3,7 mnkr (4,6 mnkr). Skillnaden mot föregående år avser främst ökade personalkostnader. Budgeterat resultat var 3,9 mnkr.

Verksamheten
Bolagets övergripande mål är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. I detta ingår att 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
byggande 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 52.627 m2
bostäder samt 16.499 m2 lokaler. Verksamheten omfattar
förutom förvaltning av det helägda fastighetsbeståndet
även Vadstena kommuns fastighetsbestånd, vilket sker i
dotterbolaget Vadstena Förvaltning AB sedan 2018.
Verksamheten har under 2020 omfattat förvaltning av
bolagets fastighetsbestånd och nyproduktion av bostäder
och trygghetsbostäder. Större underhållsåtgärder under
året har varit stambyte, balkongrenoveringar och fönsterbyten. Under året har en fastighet (Hallen 23, Slottsgatan
19) sålts.
Under året har viss omstrukturering av personalorganisationen genomförts.
Vakansgraden för året har varit 0,57 (0,29) procent. Till
vakanserna skall läggas hyresförluster i samband med
omflyttningar vilket gör att de sammanlagda hyresförlusterna för 2020 uppgår till 1,57 (0,96) procent av hyresin-

täkterna för bostäder (kallhyror). Omflyttningstakten för
helåret blev 15 (14) procent.
Bolagets egna verksamhet bedöms inte ha påverkats i
någon större utsträckning av pandemin. Efterfrågan på
bostäder bedöms inte heller påverkas mer än ytterst marginellt. Bland bolagets lokalhyresgäster finns ett antal företag som påverkas i mycket stor ekonomisk utsträckning
varför hyresförluster för lokaler kan uppstå för bolaget.

Det kommunala uppdraget
Enligt gällande ägardirektiv ska avkastningen på eget kapital över tid vara högre än kostnaden för lånat kapital.
Avkastningen 2020 på eget kapital uppgår till 9,4 procent
att jämföra med kostnaden för lånat kapital som uppgår
till 0,9 procent (inklusive förmånskompenserande avgift). Styrelsen och vd gör bedömningen att den verksamhet som bolaget bedrivit under 2020 varit förenlig med
det fastställda kommunala ändamålet och att det utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Framtiden
Efterfrågan på lägenheter, generellt sett, är fortsatt hög.
Dock börjar det märkas en viss minskad efterfrågan för
objekt i sämre marknadsläge. Hållbarhetsarbetet kommer
fortsätta med bland annat källsortering.
Översyn av fastighetsinnehav och möjliga byggprojekt
sker löpande.

Strategiskt målarbete
Hållbara Vadstena
Vadstena Fastighets AB (VFAB) och Vadstena Förvaltning AB har under 2020 fortsatt omställningen av hela
verksamheten för att fullt ut verka mot en hållbar utveckling 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 2020.
VFAB deltar i Sveriges Allmännyttas ”Klimatinitativ”,
där löftet är att minska energiförbrukningen med 30%
fram till år 2030. Arbetet med Klimatinitiativet har kommit i gång under 2020. Energisparåtgärder har genomförts i samband med stambyte i en fastighet på Borgmästaregatan.
Klimatinitiativet innebär också att bli fossilfria under
2020, vilket får anses uppnått. Alla fordon körs nu på an-

DEL 4 | BOLAGENS REDOVISNING

tingen el eller HVO. Inventering har skett av alla handmaskiner och de som inte går att driva med något fossilfritt
bränsle eller el har bytts ut. VFAB deltar också i kommunens hållbarhetsarbete genom samarbete i olika projekt.
Under 2020 har källsortering av hushållens avfall beställts
till tre bostadshus.
Digitalisering kommer att vara ett av de viktigaste verktygen i arbetet för en hållbar utveckling.
Växande Vadstena
Under hösten 2019 påbörjades nyproduktion av 30
lägenheter på Kalkhagsvägen 1 och 3 i form av Vadstenas
första trygghetsboende. Produktionen består av fyra huskroppar med blandade lägenhetsstorlekar från 1 till 3 rum
och kök. Inflyttning är planerad till 1 juni 2021 och alla
30 lägenheterna är uthyrda.
Nybyggnation sker även av 28 parhuslägenheter i kvarteret Riksföreståndaren på Södra Drottningmarken. Där
kommer inflyttningen ske i två etapper, 14 lägenheter per
etapp med första inflyttning 1 juni 2021. Alla 14 lägenheterna är uthyrda. Varje lägenhet har en egen trädgård
med gräsmatta och möjligheter till odling av olika slag.
Parhuslägenheterna värms med bergvärme som drivs av
solenergi.
Attraktiva Vadstena
VFAB ska främja bostadsförsörjningen i Vadstena
kommun och vara ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden i kommunen. Bolaget har en bra mix av olika
typer av lägenheter, både lägenheter i innerstaden vid
Vätterns strand, men också i traditionella flerfamiljshus
och radhus. I Borghamn finns lägenheter i flerfamiljshus
och radhus. Bostäderna är prisvärda och för alla faser i
livet.
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Vadstena Turism och Näringsliv AB
Ekonomi
Årets resultat före skatt uppgår till 0,5 mnkr (0,3 mnkr).
Kostnaderna under året är lägre än föregående år på
grund av att verksamheten inte kunnat bedrivas som planerat under coronapandemin. Överskott budgeteras inte
i bolaget.

Verksamheten
Bolaget ska bedriva verksamhet att 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 företagsstödjande organisationer. Turistinformation har
levererats via Vadstena InfoCenter och samarbetet har
utvecklats med ett flertal InfoPoints.
Arbetet med destinationsutveckling har bedrivits i projektform i bred samverkan med privata och offentliga
aktörer. Inför årsskiftet har bolaget fått i tilläggsuppdrag
att utveckla kommunkoncernens arbete med kommunikation, bland annat genom framtagandet av en ny gemensam webplats.

Framtiden
Näringslivet och turismen är påverkad av pandemin och
dess restriktioner vilket också medför konsekvenser för
bolagets möjligheter att påverka utvecklingen. Nationella
stödinsatser i regional samverkan för att främja omstart
och omställning förväntas. Liksom ökad koncernsamverkan till förmån för stärkt kommunikation, bättre företagsklimat och hållbar destinationsutveckling.

Strategiskt målarbete
Hållbara Vadstena
Under året har på grund av pandemin färre möten än
planerat kunnat genomföras för och med det lokala näringslivet i syfte att stärka samverkan och samarbetet
med Vadstena kommun, liksom studiebesök för kommunledningen på företag. Bolaget har också varit aktiva
i regionala och nationella sammanhang för främjande av
hållbarhet, destinations- och närings-livsutveckling, företrädelsevis digitalt. Genom samverkan stärks Vadstenas

resurser och förutsättningar. Ett lokalt arrangemang som
symboliserar både samverkan och hållbarhet är Vadstena
Earth Week. Därutöver syftar flera projekt för näringslivet
till ökad hållbarhet, exempelvis Hållbar Turism 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 företagsfrämjande organisationer regionalt och nationellt, exempelvis rådgivning via Nyföretagarcentrum och krisinformation med stöd av Företagsjouren. Under det regionala
evenemanget Innovation Week bidrog bolaget även 2020
med utdelning av priset Årets Innovatör. Till följd av de
restriktioner och den kris för näringslivet som följt med
pandemin har dialogen om och med näringslivet till stor
del fokuserat på att digitalt inspirera till omställning och
informera om de statliga stödpaketen.
Vadstena behåller sin ranking i Svenskt Näringslivs
företagsklimat, men fick tyvärr ställa in det lokala näringslivsforumet och dialogmötet på grund av pandemin.
Attraktiva Vadstena
Besökskontoret Vadstena InfoCenter på Storgatan har
hållit öppet hela året. Därutöver har hela tretton InfoPoints levererat besöksservice och turistinformation,
vilket stärkt det lokala utbudet och samarbetet. Bolaget
har också samordnat handelns aktiviteter och med olika
informationsinsatser försökt balansera den stundtals
stora mängden besökare till rådande restriktioner, men
de större evenemangen har ställts in pga pandemin. Det
lokala arbetet har påbörjats inför jubileet Gustav Vasa
500 år. I samarbete med kommunen har bolaget också
arbetat vidare med Centrumsamverkan för utveckling av
stadskärnan och Östgötaleden/Pilgrimsleden. Med stöd
av platsens varumärkesplattform har bolaget berättat om
och marknadsfört Vadstena, en kreativ historia i olika
kanaler och kampanjer, exempelvis sociala medier och
broschyrer.
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Ord- och begreppsförklaringar
Anläggningstillgångar är tillgångar som ska användas
en längre tidsperiod till exempel byggnader, fordon, maskiner, värdepapper etcetera.
Avskrivningar är planmässig värdeminskning av anläggningstillgångarna 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 resultatet. I kommunen gäller detta bland annat avsättning för
pensioner och avgångsvederlag.

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 funktionshindrade.
LVM: Lagen om vård av missbrukare.
LVU: Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.
Löneskatt är skatt på pensionsförmåner till anställda.

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

Nettokostnader är driftkostnader efter avdrag för bidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Driftredovisning - resultaträkning redovisar intäkter
och kostnader för den löpande verksamheten under året
ställt mot budget.
Eget kapital är kommunens förmögenhet, det vill säga
alla tidigare års ackumulerade överskott/underskott. Består 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 kostnader 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 transaktioner som inte är extraordinära men som är viktiga att
uppmärksamma vid jämförelser mellan åren.
Kassaflödesanalys visar hur medel har tillförts och använts för löpande verksamhet, investeringar samt finansiering och därmed likviditetsförändringar.
Kapitalkostnader är periodiserad investeringsutgift. Består dels av avskrivning dels av ränta. Är en intern post.

Mnkr står för miljoner kronor.

Omsättningstillgångar är tillgångar som på kort tid kan
omsättas till likvida medel och som inte är avsedda för stadigvarande bruk.
Periodisering innebär en fördelning av kostnader och
intäkter till den redovisningsperiod till vilken de hör.
Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Visar kommunens finansiella styrka.
SOL: Socialtjänstlagen.
Soliditet är eget kapital satt i relation till de totala tillgångarna. Visar hur stor del av de totala tillgångarna som
finansierats med egna medel.
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