Vadstena kommuns

ÅRSREDOVISNING

2018

Hänt under

2018

Länets bästa skolkommun

Nya bryggor

Flera år i rad har Vadstena rankats
högt i Lärarförbundets årliga under-sökning om landets bästa skolkommuner och i Sveriges kommuner
och landstings öppna jämförelser.
2018 rankas Vadstena återigen som
länets bästa skolkommun.

Under 2018 får både Bårstadbadet och
Järnevid nya badbryggor. Det läggs även
nya båtbryggor i vallgraven i samband med
att nya klaffbron vid slottet öppnas i juni.

Platsvarumärke
Platsvarumärket ”Vadstena – en kreativ
historia” lanseras som ledstjärna för
fortsatt utveckling och marknadsföring.

Egen dator i skolan
Under 2018 påbörjas projektet 1:1,
det vill säga en dator för varje elev.
Målet är att samtliga elever ska ha
tillgång till en egen dator vid
projektets slut år 2020.

Gamla genomfarten görs om
Gamla genomfarten, sträckan från
korsningen vid Järnvägsgatan fram till
Skänningegatan görs om. Vid Hovstullen
tas trafikljusen bort och hela ytan blir ett
gångfartsområde med ökad säkerhet för
gång- och cykeltrafik som högsta prioritet.

Digitalisering i äldreomsorgen
Under 2018 skapas ytterligare förutsättningar för digitalisering i de olika
kommunala verksamheterna. På alla
kommunens äldreboenden har under
2018 trådlösa nätverk installerats och
digitala medicinskåp införts.

Vadstenaknyppling blir
ett immateriellt kulturarv
Kommunens ansökan till Institutet för Språk och
Folkminne med målet att skydda knyppling som
immateriellt kulturarv godkändes, och Vadstenaknyppling finns numera med på förteckningen över immateriella kulturarv i Sverige
– Levande traditioner.
VADSTENA I SIFFROR 2018
Antal invånare
Antal invånare per km2
Skatt kommunen

7.514
39
22,80

Årets resultat (mnkr)
Kommunen
Kommunkoncernen

9,2
13,5

Soliditet (%)
Kommunen
Kommunkoncernen

61
38

Låneskuld (mnkr)
Kommunen
Kommunkoncernen

0
239,5
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Ordföranden har ordet
De förtroendevalda har en mandatperiod, fyra år, på sig
att visa på resultat. Mycket riskerar därför att bli kortsiktiga åtgärder, ett tillmötesgående av det för dagen efterfrågade.
Ändå: Alla vet att samhällsutveckling kräver långsiktighet, uthållighet och planering. Särskilt gäller det när utmaningarna är många och ofta svåra. Därför krävs samverkan mellan erfarenheter, kunskaper och förmågor.
Drygt 100 av Sveriges 290 kommuner krymper, storstadsregionerna blir större, ungdomar flyttar ifrån sina
uppväxtorter utan att återvända.
I generella termer visar forskningen att kommunpolitikerna inte kan göra så mycket för att bryta den demografiska utvecklingen. Men, och det är Vadstena ett exempel
på, det finns orter med unika förutsättningar som kan gå
emot strömmarna. Detta har upptagit och upptar kommunledningens ansträngningar.
Vadstena tillhör de kommuner som växer – inte dramatiskt men fullt märkbart (2017: 7 421 invånare,
2018: 7 514 invånare). Vi har nu siktet inställt på
8 000 invånare 2022/2023. Vi har därför beskrivit ett
antal utmaningar som vi ska arbeta med under den kommande planperioden 2019-2022, i syfte att uppnå tre
strategiska mål.
• Växande Vadstena
• Attraktiva Vadstena
• Hållbart Vadstena

Det finns många framtidsspanare, prognosbedömare, för
att inte tala om ”gissare”. Kommuninvest tillhör de mest
seriösa. I en av sina trendanalyser talar de om att kommunsektorn står inför
• Stora investeringar
• Hållbarhetsrisker
• Resurs- och kompetensbrist
• Digitala transformationer (förändringstryck)
Vi menar att Vadstena kommun väl har analyserat omvärlden och dragit konsekvenser av detta. Hårt arbete
återstår! Till kollegor och kommunens många medarbetare riktar jag ett varmt tack.

Kommunen verkar mot dessa mål genom att:
• Detaljplaner för byggande av 400 bostäder
har tagits fram
• Byggande av en ny skola kommer att genomföras
• Trygghetsboende byggs på Kalkhagen
• Förskolan Omma invigs i april 2019
• Turism- och Näringslivsbolaget har fått ökade
resurser – nytt besökscentrum öppnar på Storgatan
• Vadstena har antagit utmaningen om fossilfritt 2030
och många andra hållbarhetsåtgärder
• Rådhustorgets framtida gestaltning beslutas under
2019

Anders Hedeborg (s)
Kommunstyrelsens ordförande
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Analys av omvärld & kommun
Sverige och världen
Den högkonjunktur som svensk ekonomi befinner
sig i är nu på väg att passera sin kulmen. Konjunkturavmattningen förväntas börja under 2019 men ekonomin
kommer fortfarande betecknas vara i en högkonjunktur.
Efter avmattningen beräknas ekonomin sedan hamna i
en normalkonjunktur. BNP (Bruttonationalprodukten)
för 2018 beräknas till 2,2 procent och för 2019 till ca
1 procent. Den globala tillväxten förväntas växla ned
kommande år.
Sverige har haft en lång period av tillväxt och starkt
ökande skatteunderlag. Arbetskraftsdeltagande och
sysselsättningsgrad är uppe i de högsta nivåerna sedan
före 1990-talskrisen. Skatteunderlaget har de senaste
åren haft en god utveckling men kommer nu öka i en
långsammare takt.
Ett högre ränteläge är att räkna med och ett uppfyllande
av inflationsmålet på 2%, samtidigt med svagare export
och lägre investeringar. Den inhemska konsumtionen,
även den offentliga, beräknas dock ligga kvar och
eventuellt öka något.
Kommunernas ekonomi
Kommunernas ekonomi har under de senaste åren
varit mycket stark, men en försämring beräknas de
kommande åren. Under 2019 beräknas fallet dämpas av
en återhållsam kostnadsutveckling.
Redan tidigare har varnats om att den demografiska
utmaningen kommer försvaga kommunernas ekonomi,
men bl.a höga inkomstökningar de senaste åren har
gjort att denna försvagning fördröjts. Nu har främst

antalet barn och unga ökat och framöver kommer även
antalet äldre att öka. De som föddes strax efter andra
världskriget är nu 73 år eller yngre och om ett antal år
kommer behov av äldreomsorg finnas för denna grupp.
Det demografiska trycket kommer ligga på en hög nivå
de kommande åren.
Samtidigt med den demografiska utmaningen finns
stora investeringsbehov. Kommunkoncernernas investeringsvolymer har ökat under en längre tid och kommer
ligga kvar på en hög nivå. Investeringarna planeras främst
inom infrastruktur, VA, bostäder, skolor och förskolor.
Därtill ska läggas bedömningar om att kostnadsutvecklingen för kommunerna kommer vara större än
intäkterna till följd av lägre inkomstökningar och om
rekryteringssvårigheter. Dessa utmaningar sammantaget
driver ett effektiviseringsbehov och ändrade sätt att
bedriva verksamheten.
Befolkning
31 december 2018 hade kommunen 7 514 invånare.
Det är 93 kommuninvånare fler än vid föregående årsskifte. 2018 föddes 62 barn, vilket är en ökning med 4
barn jämfört med 2017. Antalet döda 2018 var 106 st
vilket är lika många som 2017. Födelsenettot blev -44
jämfört med -48 år 2017.
Flyttningsnettot, det vill säga inflyttade minus utflyttade blev år 2018 +139 vilket skall jämföras med +125
st under 2017. År 2018 var antalet inflyttade 565 st och
antalet utflyttade 426 st.
Källa: Ekonomirapporten, december 2018 Sveriges Kommuner och Landsting
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Finansiell analys
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.

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

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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Resultat & kapacitet
Förändring av kostnader och intäkter
FÖRÄNDRING I %
Verksamhetens nettokostnader
Verksamhetens nettokostnader
exklusive jämförelsestörande
poster
Skatteintäkter och generella
statsbidrag och utjämning

2018

2017

2016

2,4

5,8

7,5

2,3

6,1

3,8

0,9

5,6

9,6

För att ha en god kontroll över kommunens ekonomi är
det viktigt att följa nettokostnadernas utveckling i förhållande till skatteintäkter och bidrag. Nettokostnaderna har ökat med 2,4 procent jämfört med 2017 vilket är
en högre ökning än den för skatteintäkter och utjämning
som var 0,9 procent. Exkluderas däremot jämförelsestörande poster blir ökningen av verksamhetens nettokostnader 2,3 procent. Jämförelsestörande poster är realisationsvinst avseende försäljning av fastighet.
Kostnader inklusive avskrivningar har ökat med 3,7
mnkr, 0,6 procent medan intäkter har minskat med 6,4
mnkr, 4,7 procent. I dessa intäkter ingår inte skatter,
generella statsbidrag, utjämning och finansiella intäkter.
Personalkostnader är den kostnadspost som ökat mest
med ca 4,4 mnkr vilket är en kraftig minskning i ökningstakt jämfört med 2017 då ökningen var 16,6 mnkr
och 2016 då den var 21,1 mnkr. Intäkternas minskning
härrör sig främst till nedläggningen av Vadstenagymnasiet. Vidare ger färre ensamkommande flyktingbarn färre
intäkter från statsbidrag.
Olika kostnaders andel av skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning
PROCENT

2018

2017

2016

93,9

93,1

92,5

Avskrivningarnas andel

4,5

3,9

4,4

Finansnettots andel

-0,4

-0,4

-0,6

98,0

96,6

96,3

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

93,9 procent av skatter, statsbidrag och utjämning under
2018 vilket är något högre än 2017.
Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto ligger över
tidigare år. Avskrivningarnas andel ökar i takt med större
investeringsvolym.
Investeringar
Investeringsvolym, netto, mnkr
Nettoinvesteringar/
avskrivningar, procent

2018

2017

2016

73,8

24,4

17,6

369

141

95

2018 års investeringsnivå låg i jämförelse med tidigare
år på en relativt hög nivå. Investeringsbudgeten uppgick
till 93,6 mnkr och nettoutfallet blev 73,8 mnkr. Beloppet motsvarar ungefär de senaste tre årens sammanlagda
investeringar.
Byggandet av förskolan Omma, 31,8 mnkr utgör den
enskilt största investeringen. Förskolan beräknas bli klar
under våren 2019. Inköpet av fastigheten Lekbrodern
3 på Birgittaområdet, 8,6 mnkr är den näst största investeringen år 2018. Andra relativt stora investeringar
är bredbandsutbyggnad, 5,8 mnkr samt ombyggnad
genomfartsvägen, 4,2 mnkr. Projektering Rådhustorget,
6 mnkr samt gång- och cykelväg till Motala är större
budgeterade projekt som inte genomförts år 2018 men
planeras bli genomförda 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. År 2018 innebar en hög investeringstakt. Kommande investeringsprogram i bland annat skollokaler
och vatten- och avloppsanläggningar innebär också höga
investeringsnivåer.
Finansiering av investeringar

Kvar av skatteintäkter efter
drift, mnkr
Självfinansieringsgrad i procent

2018

2017

2016

29,3

32,6

34,3

40

133

195

Ett viktigt nyckeltal när det gäller investeringar är självfinansieringsgraden. Den mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med de skatteintäkter
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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 år 2018 innebär en väsentlig sänkning av
självfinansieringsgraden.
Finansnetto
2018

2017

2016

Finansiella intäkter

3.154

2.323

2.607

Finansiella kostnader

1.209

634

273

Finansnetto

1.945

1.689

2.334

Finansnettot, det vill säga kommunens finansiella intäkter minus finansiella kostnader har de senaste åren gått
från underskott till överskott. De finansiella intäkterna
2018 uppgår till 3,1 mnkr vilket är en ökning på 0,8
mnkr jämfört med år 2017. De finansiella intäkterna
består bland annat av ersättning från Vadstena Fastighetsbolag AB för att de lånar med kommunal borgen,
1 877 tkr. Vidare erhålls ränteintäkter från VA-anläggningarna som sköts av Motala kommun samt utdelning
på aktieinnehav i Vökby Bredband och Kommuninvest.
De finansiella kostnaderna 2018 uppgår till 1 209 tkr
jämfört med 634 tkr år 2017 och ökningen består av
nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 400 tkr
och ökning av ränta på pensionsskulden, 142 tkr.
Årets resultat
2018

2017

Årets resultat i tkr

9.246

15.222

15.776

Årets resultat exkl.
jämförelsestörande poster, tkr

8.269

13.870

17.178

2,1

3,4

3,8

1,9

3,1

4,1

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

året. Totalt uppgick nämndernas överskott till 5,7 mnkr
där socialnämnden stod för huvuddelen med ett överskott på 6,8 mnkr kopplat till slutreglering från Migrationsverket. Finansförvaltningen hade ett underskott på
3,6 mnkr. Högre löneökningar och avskrivningar jämfört med budget, samtidigt med lägre skatteintäkter än
budget och engångskostnader är orsaken till avvikelsen.
Soliditet
Procent

2018

2017

2016

Soliditet

60,8

60,8

58,7

Soliditet inkl.
ansvarsförbindelse

14,8

11,9

6,9

Tillgångsförändring

4,1

3,6

9,4

Förändring eget kapital

4,1

7,3

8,2

Soliditeten är ett mått på kommunens långfristiga finansiella förmåga. Måttet visar hur stor del av kommunens
tillgångar som finansierats med egna medel. Soliditeten
uppgår 2018 till 60,8 procent vilket är på samma nivå
som 2017. Balansomslutningen har ökat i samma storlek
som årets resultat, varvid soliditeten är oförändrad.
Sammantaget kan konstateras att kommunen har en
stark balansräkning utan långfristiga skulder vilket också
är nödvändigt då kommunens skuldsättning sannolikt
kommer öka med tanke på 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 2017
och 2018 minskade ansvarsförbindelsen med 3,8 mnkr.

2016

Skuldsättningsgrad
PROCENT

2018

2017

39,1

39,1

41,3

8,6

9,4

7,9

- varav kortfristig
skuldsättningsgrad

29,7

29,2

32,7

- varav långfristig
skuldsättningsgrad

1,0

0,6

0,6

Total skuldsättningsgrad

Årets resultat uppgår till 9,2 mnkr tkr, vilket är 2,1 mnkr
bättre än budgeterat resultat som var 7,1 mnkr. Det är
även sämre resultat än vad prognoserna visade under

- varav avsättningar

2016

Den del av tillgångarna som inte har finansierats med
egna medel benämns skuldsättningsgrad. Kommunens
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totala kortfristiga skuldsättningsgrad ligger på samma
nivå som 2017. Avsättningarnas andel minskar beroende
på att övriga avsättningar minskar mer än pensionsskulden ökar. Den långfristiga skuldsättningsgraden ökar avseende periodisering av investeringsbidrag.
Kommunalskatt
Skattesats

2018

2017

2016

Kommunal skattesats, Vadstena

22,80

22,80

22,80

Kommunal skattesats, länet

21,21

21,21

21,21

Kommunal skattesats, riket

20,74

20,75

20,75

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 2018 till
33,50 för Vadstena kommun, vilket är i samma nivå som
2016 då en skatthöjning på 1,25 öre genomfördes.
I länet var genomsnittlig skatt under 2018 31,91 (ovägt)
och i riket 32,12. 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 (32,41). 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 70,1
procent vilket är en väsentlig minskning jämfört med
tidigare år. Detta beror på främst på egenfinansierade investeringar. Kommunen har en checkkredit på 15 mnkr.
Läggs hela checkkrediten till likvida medel blir kassalikviditeten 83,3 procent. Rörelsekapitalet har kraftigt
reducerats av samma anledningar som kassalikviditeten
och är nu negativt
2018

2017

Likvida medel, tkr

30.463

82.601

67.072

Tillgängliga medel, tkr

45.463

97.601

82.072

Kassalikviditet, procent

70,1

112,9

91,1

Kassalikviditet inkl.
checkkredit, procent

83,3

126,9

104,0

Kassalikviditet exkl.
semesterlöneskuld, procent

84,0

139,4

107,5

-33.963

12.276

-5.038

Rörelsekapital, tkr

2016

I de kortfristiga skulderna ingår semesterlöneskulden
med 18,8 mnkr. Hela skulden kommer inte att omsättas
under ett år och därför redovisas även kassalikviditeten
exklusive semesterlöneskulden för att få ett mer rättvisande nyckeltal.
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Finansiella nettotillgångar
Tkr
Omsättningstillgångar
+ finansiella anl.tillgångar
Kort- och långfristiga
skulder
Finansiella nettotillgångar

2018

2017

2016

105.404

141.623

132.979

- 117.455 - 109.476

-118.605

-12.051

32.147

14.374

Finansiella nettotillgångar uttrycker betalningsberedskap på medellång sikt. De finansiella nettotillgångarna
har försämrats under året är kopplat till kommunens
egenfinansiering av investeringar.
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. Kommunen har för tillfället inga räntebärande skulder. Marknadsräntorna är idag på historiskt låga nivåer
men förväntas öka framåt vilket kommer påverka kommunen i ett längre perspektiv då räntebärande skulder
kommer öka.
Borgensåtagande
Tkr

2018

2017

2016

Borgensåtaganden

224.500

224.500 194.500

- varav av kommunen
helägda företagt

223.500

223.500 193.500

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 224,5
mnkr eller 29,9 tkr per invånare. 99,5 procent av kommunens hela borgensåtaganden avser borgen till kommunens helägda bostadsbolag Vadstena Fastighets AB.
Risken för att behöva infria borgensåtagandet för Vadstena Fastighets AB bedöms som mycket låg. 1 mnkr
avser borgen för det delägda bolaget VÖKBY Bredband
AB. Risken för borgensinfriande är även där låg. Kommunen har endast borgensförpliktelser till företag som
kommunen är ägare i.
Kommuninvest
Vadstena kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. 31 december 2018 var 277 kommu-

ner och 11 landsting/regioner medlemmar. Samarbetet
kring finansiella tjänster har varit framgångsrikt då stor
del av Sveriges kommuner och landsting 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 2018 till 209 mnkr, varav den största delen (85
procent) redovisas inom linjen bland ansvarsförbindelser. Ansvarförbindelsen har de senaste åren minskat till
följd av högre utbetalningar än uppräkningsposter, medan avsättningen har ökat.
Pensionsåtganden
inkl löneskatt, tkr

Ansvarsförbindelse

2018

2017

176.235 180.022

Avsättningar pensionsskuld

32.289

Tot pensionsåtagande

208.524

29.727

2016
184.203
26.197

209.749 210.400

Framtida pensionsutbetalningar utgör en risk när dessa
på sikt ökar. Enligt prognoser från KPA kommer utbetalningarna öka med 2,4 mnkr, 24,1 procent, mellan
2018-2023. Pensionskostnaderna är en del av kommunens verksamhetskostnader.
Prognosen för pensionsskulden som redovisas som avsättning i balansräkningen kommer också att öka under
kommande år. Mellan åren 2018-2023 är ökningen 21,2
mnkr, 67 procent. Samtidigt kommer ansvarsförbindelsen fortsätta minska under samma period, prognosmässigt 11,9 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.
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Utfall i förhållande till budget
Tkr

2018

2017

2008
2016

Avvikelser nämnder

5.772

7.098

4.634

Avvikelse årets resultat

2.142

10.235

7.433
104
500

Jämfört med budget redovisade kommunen ett överskott på 2 142 tkr, då kommunen för 2018 budgeterade
ett resultat på 7 104 tkr. I avvikelsen mellan utfall och
budget utgjordes 977 tkr av jämförelsestörande poster
som inte var budgeterade.
Nämndernas samlade budgetavvikelse under 2018 visar
ett överskott på 5 772 tkr. Störst positiv avvikelse i kronor visar Socialnämnden med 6 789 tkr. Kommunstyrelsen har detta år en negativ avvikelse med 2 798 Tkr
Under 2018 har ansvaret för kommunens fastigheter
överförts till kommunstyrelsen från samhällsbyggnadsnämnden. Kultur- och utbilningsnämnden har ett överskott på 1 251 tkr.
Finansförvaltningen har ett underskott på 3,6 mnkr.
Högre löneökningar och avskrivningar jämfört med
budget, samtidigt med lägre skatteintäkter än budget
och engångskostnder är orsaken till avvikelsen

Prognosavvikelser
En god prognossäkerhet innebär att kommunen har
lättare att korrigera eventuella svackor i ekonomin på
kort sikt. Prognoserna under året tydde på ett större
överskott gentemot budget där framförallt Kommunstyrelsen och Finansförvaltningen inte redovisade så stor
avvikelse mot budget. Prognosarbete är delvis komplext
men även historiskt har nämnderna varit för försiktiga i
sina prognoser så förbättringspotential finns.

Avslutande kommentarer

+

•
•

Ett bra resultat för året
Låg skuldsättning

•
•

Sjunkande likviditet
Fortsatt investeringsbehov

Kommunens resultatutveckling under 2017 och 2018
har varit positiv och genererat överskott över budget.
Vadstena har en stark balansräkning och inga långfristiga skulder. Detta får ses som en viktig och bra utgångspunkt inför framtiden då demografiska förändringar och
stora investeringar kommer medföra stora utmaningar
för kommunens resultat- och balansräkning.
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God ekonomisk hushållning och balanskravsutredning
med resultatutjämningsreserv
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 8: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
Målet från och med 2017 är att årets resultat ska vara
7 mnkr varje enskilt år. Det är ungefär 2% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. För 2018

uppgår årets resultat till 9 246 tkr vilket motsvarar 2,1
% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
Mål

Utfall 2018

Årets resultat (före
balanskravsutredning)
ska årligen uppgå till
7,1 miljoner kronor
(ca 2 procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och
kommunalekonomisk
utjämning).

9 246

Måluppfyllelse

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

Utfall 2018

Kommunens
eget kapital ska
inflationssäkras

4,1%

Måluppfyllelse

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

2018
2008

Eget kapital förändring mellan 2017-2018

4,1%

KPI

2,0%

Eget kapital ökade med 9,2 mnkr mellan 2017 och
2018. Förändringen av eget kapital är årets resultat som
bidrog till att eget kapital ökade med 4,1 procent. Eftersom inflationen mätt i KPI var 2,0 procent i december
2018 så har det egna kapitalet ökat mer än inflationen.
Mål

Utfall 2018

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

Nettokostnadsökningen
är högre
än intäktsökningen.

Måluppfyllelse
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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 %

Mål

Utfall 2018

Den totala sjukfrånvaron i Vadstena
kommun ska minska.

0,2 procentenheter

Måluppfyllelse

2018
2008

Verksamhetens nettokostnader

2,4

Verksamhetens nettokostnader exkl
jämförelsestörande poster

2,4

Skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning

0,9

Mellan 2017 och 2018 ökade verksamhetens nettokostnader med 2,4 procent. Verksamhetens skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning ökade med 0,9 procent. Det innebär att målet inte är uppfyllt.
Mål

God ekonomisk hushållning ur
ett verksamhetsperspektiv

Utfall 2018

Måluppfyllelse

Samtliga nämnder ska Kommunhålla tilldelad budget styrelsen
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

Avvikelse
%*
2008

-2.788

-5,4

51

+0,3

Kultur- och utbildningsnämnd

1.251

+0,6

Socialnämnd

6.798

+3,7

Kommunstyrelse
Samhällsbyggnadsnämnd

* Avvikelse i procent mot nettobudget.

År 2018 höll sig samtliga nämnder förutom Kommunstyrelsen inom tilldelad budgetram. Vad gäller Kommunstyrelsen har fastighetsverksamheten överförts från
Samhällsbyggnadsnämnden under 2018 med negativ
avvikelse mot budget. Även vikarie- och vakanskostnader samt köpta tjänster avviker från budget. Beträffande
Socialnämnden avser avvikelsen slutreglering från Migrationsverket.
Aggregerar man samtliga nämnder så blir utfallet 1,3 %
bättre än budgeterad ram. Av övriga organisatoriska enheter höll sig samtliga inom budget.

Mellan 2017 och 2018 har den totala sjukfrånvaron
minskat från 5,2 procent till 5,0 procent.
Sjukfrånvaro %
Totalt

2018
5,0

2017
5,2

2008
2016
5,6

Sammanfattning
Vadstena kommun uppfyller målet ur ett verksamhetsperspektiv och två av fyra mål ur ett finansiellt perspektiv. De mål som ej uppnås ligger inte så långt ifrån gränsen att helhetsbedömningen ur ett finansiellt perspektiv
bör vara att 2018 har varit ett godkänt år.
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Balanskravsutredning och 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.
Balanskravet innebär i korthet att kommuner och landsting 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). Sedan
2013 är det möjligt för kommuner och landsting att til�lämpa RUR och under vissa förutsättningar föra medel
mellan olika år. Tanken är att överskott ska kunna reserveras i RUR under finansiellt goda tider, då skattintäkterna 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 landsting. Den
bakomliggande tanken är att det rådande konjunkturläget inte ska påverka resurstilldelningen till verksamheterna i alltför hög utsträckning. Behovet av servicen som
kommuner och landsting 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.
Vadstena kommun har beslutat att använda sig av RUR.
I enligt med de krav som ställs i kommunallagens 8:e
kapital 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 2 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. Eftersom
det på förhand är svårt att med säkerhet veta hur lång
och djup en lågkonjunktur blir innehåller riktlinjerna
för RUR också bestämmelser om hur mycket som får
användas första året. I Vadstena får 65 procenten användas första året och resten året därpå.
Balanskravsutredning
Tkr
Årets resultat
Reducering av samtliga
realisationsvinster

2018
9.246

2017

2008
2016

15.222

15.776

-977

-1.352

0

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

8.269

13.870

15.776

Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)

--

--

--

Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR)

--

--

--

8.269

13.870

15.776

0

0

-5.147

8.269

13.870

10.629

Balanskravsresultat
Kvar att återställa från
tidigare år
Summa årets balanskravsresultat

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.
Resultatutjämningsreserv (RUR)
Ingående värde

2018

2017

2008
2016

10.500

10.500

10.500

Reservering till RUR

-

-

-

Disponering av RUR

-

-

-

Utgående värde

10.500

10.500

10.500

Vadstena kommun reserverade medel till en resultatutjämningsreserv 2012 och därefter har det varken skett
någon reservering eller disponering från reserven.
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Personalredovisning
Händelser under året
Vadstena kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och
erbjuda sina medarbetare en hälsofrämjande arbetsplats.
För att ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och
en sund livsstil subventionerar kommunen friskvård
med 1000 kr per medarbetare och år. Medarbetarna
har möjlighet att välja mellan simhallskort alternativt
bidrag för friskvårdsaktivitet upp till 50 procent av
kostnaden. Aktiviteter som ger rätt till bidrag är de som
ryms inom skatteverkets regler. Under 2018 var det 262
medarbetare som ansökte om friskvårdsbidrag varav 92
st var simhallskort.

ledningar. Detta bådar för fortsatt gott ledarskap och
utveckling av verksamheterna.

Att kunna erbjuda en god arbetsmiljö är viktigt för att
ses som en attraktiv arbetsgivare. Vi genomförde under
hösten en arbetsmiljöutbildning för alla nya chefer och
huvudskyddsombud i kommunen via Arbetsmiljöforums
webbutbildning med gott resultat. Kommunen har
upphandlat ett nytt avtal inom Företagshälsovården och
har nu inlett samarbete med Feelgood.

Personalstatistik
Antal anställda
Vid årsskiftet 2018/2019 hade kommunen 593
tillsvidareanställda. Antalet årsarbetare var 542.

Under året har belastningen varit fortsatt hög på den
centrala bemanningsenheten och inflödet av nya vikarier
har ökat även under 2018, både till vård- och omsorg
och till barnomsorgen. Rörligheten bland de tillfälligt
anställda har varit hög. Att kunna rekrytera medarbetare
med rätt kompetens har också varit en svårighet.
Utmaningen under året var att hitta tillräckligt många
vikarier till semesterperioden och kommunen lockade
därför med extra bonus till vikarier som hade hög
närvaro och längre vikariat.
För att öka vår attraktionskraft och för att nå ut till fler
presumtiva medarbetare har vi som arbetsgivare i större
utsträckning nyttjat sociala medier som forum för att
marknadsföra Vadstena kommun som arbetsgivare.
Rörlig media och personliga annonser har varit ett sätt att
attrahera. Rekryteringsprocessen har varit i fokus under
året och ett antal olika förändringar ska effektivisera och
möjliggöra att fler söker sig till Vadstena kommun.
Under året har det rekryterats nya chefer och
nyckelpersoner till ett flertal olika enheter i kommunen.
Vi kan med framgång se att vi lyckats att återbesätta
och utveckla våra chefsgrupper både vad gäller
kommunledningen och de olika förvaltningarnas

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och kommunal
har kommit överens om att heltid ska vara norm och
att fler medarbetare ska arbeta heltid, enligt det centrala
kollektivavtalet mellan kommunal och SKL (HÖK16).
Den framtagna handlingsplanen har legat till grund för
förändringsarbetet och planeringen inför att genomföra
de olika stegen. Det första steget har varit att införa ett
schemaplaneringssystem i verksamheterna för att kunna
ta tillvara personalen på bästa sätt.

Sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de
tillsvidareanställda var 91 procent. Socialförvaltningen
hade en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 89 procent
och den genomsnittliga sysselsättningsgraden för
Kultur- och utbildningsförvaltningen var 95 procent.
Av det totala antalet anställda medarbetare är andelen
deltidsanställda 45 procent. Av de deltidsanställda utgör
kvinnorna 88 procent och männen 12 procent.
ÅR

Antal
anställda

Antal
årsarb.

Förändring

Anställda
Antal
%

Förändring

Årsarbetare
Antal
%

2014

527

480

--2

<1

0

0

2015

539

489

12

2,28

9

1,92

2016

557

506

18

3,34

17

3,48

2017

561

512

4

0,01

6

1,18

2018

593

542

32

5,4

30

5,5

Förändring av antal anställda och antal årsarbetare 2014-2018.

Yrkesområden
Omsorgen är den verksamhet där flest anställda är
sysselsatta 56 procent. Hit räknas all vård och omsorg om
funktionsnedsatta. Näst störst är kultur- och utbildning
med 32 procent.
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2018

2017

2016

2015

2014

20-29

48

51

54

60

43

30-39

128

121

104

96

93

45-49

160

164

171

165

50-59

177

163

165

80

62

593

561

60Summa

SJUKFRÅNVARO % 2018

2015

2014

Totalt

5,0

5,2

5,6

6,4

7,1

Kvinnor

5,3

5,2

5,9

6,9

7,3

160

Män

3,5

5,4

4,3

4,1

5,9

135

135

29 år och yngre

4,5

5,2

5,2

4,0

4,7

63

83

96

30-49 år

4,4

4,4

5,5

6,7

6,2

557

539

527

50 år och äldre

5,8

5,7

5,9

7,2

7,1

22,7

32,8

31,7

46,5

40,7

Antal anställda fördelat på ålder.
Ålderstruktur
Medelåldern för tillsvidareanställda är 46 år. Männens
medelålder är 46 år och kvinnornas 47 år. Tabellen
beskriver ålderstrukturen på de anställda.
Personalomsättning
Under 2018 slutade 57 tillsvidareanställda medarbetare,
vilket ger en avgångsprocent om 10 procent. Av dessa
avgick 14 i pension, 40 slutade på egen begäran och gick
vidare till annan arbetsgivare och 3 sades upp på grund
av arbetsbrist. Personalprognos för 2016-2022 visar
att pensionsavgångarna bland medarbetare i Vadstena
kommun kommer att öka de närmaste åren.
Under 2018 nyrekryterades 87 medarbetare och av
dessa var 43 externrekryterade och 44 internrekryterade.
Vad gäller internrekryteringarna så är det framförallt
tidsbegränsat anställda som fått en tillsvidareanställning.
Liksom många andra kommuner har Vadstena haft
svårt att rekrytera ma/no-lärare, bild/musik-lärare,
förskollärare, sjuksköterskor och socialsekreterare med
särskild kompetens. Kostnaderna i samband med
rekryteringen var 601 tkr under 2018.
Lön
Medellönen för tillsvidareanställda i kommunen var efter
löneöversyn 2018, 30 081 kr per månad. Medellönen för
kvinnor var 29 719 kr och för män 32 339 kr. Kvinnornas
medellön utgör 92 procent av männens medellön. I de
större yrkesgrupperna var löneskillnaderna mindre.
Sjukfrånvaro
Tabellen till höger visar kommunens sjukfrånvaro utifrån
den lagstadgade redovisningen.
Den totala sjukfrånvaron har under året minskat med
0,2 procentenheter. Kvinnors sjukfrånvaro är högre än
männens sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har minskat något
i ålderintervallerna 29 år och yngre samt 30 år till 49
år jämfört med föregående år, men har ökat något i
gruppen 50 år och äldre. Långtidsfrånvaron, det vill säga

Totalt som varat i
60 dagar eller mer

2017

2016

sjukfrånvaron som varat 60 dagar eller mer har minskat
markant under 2018 jämfört med 2017. Det totala antalet
sjukfrånvarodagar var 13 861 dagar och av dessa bestod
5 834 av korttidsfrånvaro 14 dagar eller mindre. Jämfört
med 2017 har det totala antalet sjukfrånvarodagar (14
783) minskat medan korttidsfrånvaron (4 901) har ökat.
Kostnader för sjukfrånvaro
Kommunen har betalat ut 3,5 mnkr i sjuklön (exklusive
lönebikostnader) till anställda med månadslön och 289
tkr till timvikarier. Motsvarande siffror för 2017 var 3,0
mnkr respektive 236 tkr.
Frisknärvaro
Med nyckeltalet frisknärvaro mäts den andel av
kommunens tillsvidareanställda som inte varit
sjukfrånvarande under året. En stor del av Vadstena
kommuns medarbetare är friska. Under 2018 hade
29 procent ingen sjukfrånvaro. Det var 27 procent av
kvinnorna och 37 procent av männen som inte hade
någon frånvaro under året. Lägst frisknärvaro hade
socialförvaltningen med 23 procent och högst hade
samhällsbyggnadsförvaltningen med 47 procent.
Semesterlöneskuld
Kommunens semester- och övertidsskuld minskade
med 1 385 tkr mellan 2017 och 2018. Skulden är nu
18,8 mnkr och minskningen bokfördes som en minskad
kostnad i resultaträkningen. En stor del av minskningen
hänfördes till kultur- och utbildningsnämnden som
minskade sin skuld med 1 027 tkr där ferielöneskulden
minskade med 1 086 tkr (ökning 2017 med 1 061 tkr).
Övertid och mertidsarbete
Övertid och mertidsarbete var totalt 33 393 timmar.
Socialförvaltningen hade mest såväl övertid som mertid,
28 389 timmar. Mertiden inom socialförvaltningen
motsvarar ca 13,6 årsarbetare.
Arbetsskador och tillbud
Under år 2018 rapporterades det in totalt 12 arbetsskade-
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anmälningar. Främsta orsakerna till anmälningarna var
olycksfall, färdolycksfall och stressrelaterade faktor. Antalet anmälda tillbud var under året 130 stycken. Anledningen till flest inrapporterade tillbud är händelser som
skulle kunna ha lett till någon form av skada till följd av
hot och/eller våld. Av tillbuden handlade 49 stycken om
hot eller våld medan 8 stycken avsåg stressituationer/hög
arbetsbelastning. Övriga tillbud handlar om olika problem i arbetsmiljön såsom trånga utrymmen, skållhett
vatten och brist på hjälpmedel i omvårdnaden. Arbetsskadeanmälningarna och tillbuden kommer företrädesvis från socialförvaltningen.
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Kommunfullmäktige

Resultaträkning (tkr)
Intäkter
Kostnader

Ekonomi
Kommunfullmäktiges resultat gentemot budget visar på
ett överskott på 172 tkr.
Det är både personal och övriga kostnader som ligger
under budgetnivå.
Personalkostnader är lägre beroende på att budgeterat
belopp till presidiets arbete samt arvodeskostnader i
samband med utbildning avviker.
Överskottet på övriga kostnader hänför sig till att kostnaden för annonsering och gratifikationsmiddagen är
lägre än budget.
Verksamhet
Kommunfullmäktige har haft åtta sammanträden under
året samt en del andra aktiviteter.
Året inleddes med Gratifikationsmiddag, ett sätt att fira
och tacka Vadstena kommuns personal och politiker
efter lång tjänstgöring.
Vätternfrågorna har haft fortsatt hög prioritet. Under
våren tog kommunen emot 16 dykare kopplade till
Swedish Coast and Sea Center, som gjorde dykningar
för att undersöka bottnen i Vättern.
Nationaldagen uppmärksammades av kommunfullmäktige, bl. a genom att en medborgarskapsceremoni
hölls för att hälsa alla våra nya svenska medborgare
välkomna till Vadstena.
Efter valet i september samlades ett nytt fullmäktige
med en del nya ledamöter. På första mötet efter valet
valde fullmäktige ett nytt presidium. Under årets två

Mandatfördelning 2018-2022
Moderaterna

8

Socialdemokraterna

8

Konsensus

8

Centerpartiet

3

Sverigedemokraterna

3

Vänsterpartiet

2

Miljöpartiet

2

Kristdemokraterna

1

varav personalkostnader

2018

2017

0

0

0

-937

-1181

-1018

-500

-661

-883

varav kapitalkostnader

Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse

2016

0

0

-937

-1181

-1018

-1109

-1298

-1299

172

117

281

sista möten var valärenden till nämnder, styrelser och
annat ett betydande inslag på agendan. Med något enstaka undantag blev därmed alla ledamöter och ersättare
till nämnder mm klart till årsskiftet inför den nya
mandatperioden 2019-2022.
Det har varit ett innehållsrikt år för kommunfullmäktige
och dess presidium, med frågor som rör högt och lågt,
som alla på sitt sätt driver Vadstena kommun framåt.
Framtid
För 2019 förutses inte några större förändringar i kommunfullmäktiges arbete, men antalet ordinarie möten
minskas från hittillsvarande normalt nio till sju.
Detta hänger bl. a samman med att vissa ärenden av
mindre betydelse, som av tradition har behandlats av KF,
numera beslutas av nämnd eller kommunstyrelsen. Även
framöver kan förväntas förändringar av ärenderutiner i
syfte att förenkla och snabba på beslutsgången. Detta
skulle kunna ge medborgare och företag i kommunen en
snabbare handläggning, men också minska antalet ärenden som behöver behandlas av kommunfullmäktige.
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Överförmyndare
Ekonomi
Överförmyndarnämnden visar på ett positivt resultat,
överskottet hänför sig till att både arvoden och övriga
kostnader blivit lägre än budgeterat.
Tidigare år har intäkter budgeterats från Migrationsverket men då dessa regler ändrats kan inga kostnader
längre återsökas. Under 2018 har inga ensamkommande
barn kommit till Vadstena kommun.

Resultaträkning (tkr)
Intäkter
Kostnader
varav kapitalkostnader
varav personalkostnader

Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse

2018

2017

2016

90
-883
-13

1332
-2224
-19

1394
-2216
-

-793
-909
116

-892
-892
0

-822
-894
72

Verksamhet
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.
Framtid
Samarbetet i den gemensamma nämnden kommer fortsätta. Organisationen arbetar vidare för att vara rustad
med både kompetens och förmåga för att hantera den
ökade komplexiteten många ärenden kräver.

Valnämnd
Ekonomi
Valnämnden redovisar ett överskott på 157 tkr för verksamhetsåret 2018.
Överskottet hänför sig till att både personal- och övriga kostnader blivit lägre än budgeterat. Främst är det
personalkostnader som ger nämndens överskott, detta
beroende på att förtidsröstningen har genomförts på
ett kostnadseffektivt sätt då ordinarie personal har haft
möjlighet att ombesörja arbetet. Avvikelsen för personalkostnaden beror även på att personalomkostnaderna
varit lägre då flera anställda varit över 65 år.
Utfallet för intäkterna följer budget.
Verksamhet
Valnämnden ansvarar för allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. Under 2018 har val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige genomförts.
Verksamheten har under året fungerat mycket bra.
Förtidsröstning har erbjudits på flera platser, den ambulerande valtjänsten har besökt flera som önskat rösta på
annan plats. På valdagen erbjöd kommunen röstning i
fem olika vallokaler.

Resultaträkning (tkr)
Intäkter
Kostnader
varav personalkostnader
varav kapitalkostnader

Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse
Nettoinvestering

2018

2017

2016

175
-475
-414
0
-300
-457

0
-6
-6
0
-6
-10

0
-4
-4
0
-4
-10

157

4

6

0

0

103

Deltagandet vid alla tre valen var högt och valarbetet
fungerade väl enligt utsatt rutin.
Valet har samordnats av en timanställd valsamordnare
som tillsammans med ca 50 röstmottagare arbetat med
förtidsröstningen och i vallokalerna på valdagen.
Framtid
Den 26 maj 2019 genomförs val till Europaparlamentet.
Förberedelsearbetet för detta val pågår redan. Nämndens
organisation och budget för detta val kommer i stort att
vara densamma som vid de allmänna valen 2018.
Under 2020 och 2021 finns inga val eller
folkomröstningar planerade. Nämndens budget för
dessa år kommer därför bara att uppta kostnader för
förtroendevaldas arvoden och ersättningar.
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Kommunstyrelse
Ekonomi
Kommunstyrelsen redovisar en sammantagen avvikelse
mot budget på -2,8 mnkr. Den hänförs främst till underskott på fastigheter och övriga kostnader.
Under året har ansvaret för fastigheter gått över från
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Kostnader för lokalerna blev högre än budgeterat och totalt
redovisar förvaltningen av kommunens fastigheter på ett
underskott på 1,5 mnkr. Effekten av avyttrade och tomställda lokaler gav lägre kostnadsminskning än beräknat,
vilket påverkat budgetavvikelsen negativt.
Personalkostnaderna ligger i nivå med budget trots att
flera tjänster varit vakanta under året. Kostnader för rekrytering, vikarier (delvis från bemanningsföretag) samt
att nyrekryteringar numera vanligen höjer löneläget har
fått till följd att budgeterade medel har förbrukats. Verksamheten runt turistbyrån har varit kvar i kommunal
regi under året. Tjänster för att driva byrån har köpts
internt från kultur- och utbildningsnämnden medan de
lönekostnader som förekommit direkt har belastat kommunstyrelsens budget.
Arvodeskostnader till förtroendevalda har varit på en något lägre nivå än föregående år, men då budgetanslaget
varit lägre redovisas trots det en viss negativ budgetavvikelse.
Verksamhet
Kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp
flera kommungemensamma processer, bland annat
budgetarbetet, styrning och ledning (kommunens
målkedja samt politisk ärendeberedning), IT (digital
infrastruktur, datorer samt datasystem) samt HR
(personalrelaterade processer). Kommunstyrelsen har
som politisk instans enligt lag också uppsiktsplikt över
verksamhet som bedrivs i kommunens nämnder och
bolag. Kommunstyrelsens förvaltning har som främsta
uppgift att skapa förutsättningar för övriga nämnder
och förvaltningar att bedriva effektiv verksamhet.
Kommunstyrelsens förvaltning organiseras inom följande
avdelningar: ekonomi, IT, HR, kost, servicecenter samt
kansli.
2018 var ett valår i Sverige, vilket också avspeglats i
det arbete som kommunstyrelsens förvaltning bedrivit.
Under första halvåret låg ett tydligt fokus på att avsluta
projekt och att kommunicera resultat. Bland annat
utarbetades ett förslag till politiska organisationsformer
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Resultaträkning (tkr)

2018

2017

2016

Intäkter
Kostnader

22.180

22.920

24.975

-76.926

-75.782

-73.105

-33.198

-35.182

-34.476

-6.708

-5.824

-6.322

Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse

-54.746

-52.862

-48.130

-51.957

-51.609

-49.679

-2.789

-1.253

1.549

Nettoinvesteringar

-57.400

varav personalkostnader
varav kapitalkostnader

-6.558 -32.432

År 2018 har fastighetsverksamheten överförts till kommunstyrelsen.
Jämförelsetalen för 2016 och 2017 är omräknade.

för mandatperioden 2018-2022, vilket i bred politisk
enighet antogs av kommunfullmäktige i juni. Ytterligare
ett exempel på sådant arbete kan vara det nya sätt att
styra och leda kommunen som beslutades av fullmäktige
innan sommaren – tillitsbaserad styrning och ledning.
I september 2018 organiserade och genomförde
förvaltningen, under ledning av valnämnden, val
till kommun, region och riksdag. En stor del av den
efterföljande hösten ägnades därefter åt att hantera
valresultatet genom att förbereda och genomföra val
till Vadstena kommuns politiska organisation samt åt
budgetarbete.
Valåret till trots så har även ordinarie verksamheter
fortsatt inom kommunstyrelsen. Kostenheten levererar
dagligen, året runt, högkvalitativ och näringsriktig mat
till förskolebarn, elever, boenden inom äldreomsorgen
samt till brukare i hemtjänsten. Projektet Food for life tar
med elever från kommunens skolor till lokala odlare och
matproducenter för att visa varifrån maten på tallriken
kommer. På samma sätt anordnas inom äldreomsorgen
aktiviteter och utflykter med koppling till mat,
måltider, odling, djur och natur. Inom IT-avdelningen
fortsätter arbetet med att förbättra kommunens digitala
infrastruktur, dels genom fiber men också genom att
byta ut och modernisera såväl hårdvara som mjukvara.
HR- och ekonomiavdelningarna har under 2018 bland
annat arbetat för att förändra, förtydliga, effektivisera
och modernisera flera arbetsprocesser. Som exempel kan
nämnas digital fakturahantering, rekryteringsprocessen
samt verktyg för schemaläggning.
Framtid
Tillitsbaserad styrning och ledning innebär att Vadstena
kommun behöver förändra såväl sin organisationskultur
som sina arbetsprocesser. Detta arbete påbörjas under
2019, men kommer att pågå under flera år framöver.
Bland annat kommer budget- och redovisningsprocessen
att tydligare kopplas till nämndernas grunduppdrag samt
förändras så att kostnader på ett tydligare sett redovisas
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per verksamhet, vilket också ger bättre förutsättningar
för jämförelser med andra kommuner. Vidare innebär
tillitsbaserad styrning och ledning delvis ett skifte i
styrningsfokus från resultat till effekt, där syfte och mål
är att ständigt förbättra för medborgaren.
Dessa förändringar ska dock ses i ett större sammanhang
och i ett omvärldsperspektiv, där Vadstena kommun –
liksom Sveriges samtliga kommuner och regioner – står
inför mycket stora utmaningar framöver. Tydligast blir
utmaningen när det gäller arbetskraft. Sverige behöver,
enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL), under

de kommande tio åren rekrytera 200 personer om dagen
för att upprätthålla vårt välfärdssystem med skola, vård
och omsorg. Det innebär att konkurrensen om arbetskraft och kompetens kommer att hårdna. En mindre
kommun har ett svårare utgångsläge vid rekryteringar
jämfört med större kommuner i Östergötland, vilket
innebär att kommunen behöver vara extra duktig på att
såväl attrahera och rekrytera som att vidareutveckla och
behålla personal framöver. Ett tillitsbaserat sätt att arbeta
blir här en nyckel som kan stärka Vadstena kommuns
attraktionskraft som arbetsgivare.

Åtaganden och indikatorer, nämndspecifika mål:
Skapa förutsättningar för tillväxt samt öka Vadstenas attraktionskraft.
Åtagande

Indikator

Mål 2018

Fördjupad översiktsplan för
Birgittaområdet

Genomförd Ja/Nej

Antagen

Öka antalet hushåll som har tillgång
till bredband

Antalet anslutna
hushåll ökar

Antal eller %

Arbeta för att digitalisera kommunens
verksamhetslokaler

Medborgarundersökning

Utfall 2018-12

Måluppfyllelse
Uppdrag från
kommunstyrelsen till
samhällsbyggnadsnämnden
(2018-05-16 § 98)
att utarbeta
ett planförslag.

Utarbeta en
plan för digitalisering av
kommunens
verksamhetslokaler
Genomförd Ja/nej

Genomförs

Förskjuten tidsplan.
Genomförs 2020
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Åtaganden och indikatorer, nämndspecifika mål:
Vadstena kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Åtagande

Indikator

Mål 2018

Arbeta med medarbetarenkät

Genomfört Ja/Nej

Genomförs

Utveckla kommunens arbete med
personalvård utifrån resultatet av
medarbetarenkäten

Genomfört Ja/Nej

Analys av
medarbetarenkät

Ett nytt styrsystem ska utvecklas och
implementeras och en ändamålsenlig
och effektiv organisation

Genomfört Ja/Nej

Ett nytt
styrsystem
antas och
förankras.

Utfall 2018-12

Måluppfyllelse
Genomförs 2019.

Beslut i
kommunfullmäktige
2018-05-30 § 86.

Skapa goda förutsättningar för Vadstena turism och näringsliv AB att verka.
Utfall 2018-12

Måluppfyllelse

Åtagande

Indikator

Mål 2018

Tydliggöra gränsdragningar och
roller mellan kommunen och bolaget

Genomfört Ja/Nej

Utarbeta
avtal för
köp och
försäljning
av tjänster
mellan
Vadstena
kommun och
Vadstena
turism och
näringsliv AB

Avtal är framtaget
och beslutas politiskt
i februari 2019.

Beslut om ny
organisation

Vadstena turism och
näringsliv AB tar
över ansvaret för
turisminformation från
och med säsongen
2019.

Utreda framtida organisation för
turistinformation

Verka för god turtäthet och bra restider till och från Motala, Skänninge och Linköping.
Åtagande
Kommunen ska finnas representerad i
relevanta sammanhang för att bevaka
Vadstena kommuns intressen gällande
kollektivtrafik.

Indikator

Mål 2018

Utfall 2018-12

Måluppfyllelse
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Samhällsbyggnadsnämnd
Ekonomi
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar överskott mot
budget på 50 tkr. År 2018 har fastighetsverksamheten
överförts till kommunstyrelsen. Jämförelsetalen för 2016
och 2017 är omräknade.
Nämnden har totalt sett anpassat sin verksamhet till
anvisad budgetram, men det finns en del budgetavvikelser
att notera. Hamnverksamheten överskrider budget med
324 tkr. Underskottet förklaras till stor del av outhyrda
båtplatser till följd av lågt vattenstånd och delvis
försening av klaffbrons öppnande. Verksamheten har
vidare under året haft en kostnad för bärgning av sjunken båt (67 tkr). För lågt budgeterade kostnader för energirådgivning (80 tkr) liksom kostnader för laddstolpar
(70 tkr) är andra negativa budgetavikelser som ligger
inom mark- och exploateringsavdelningens område.
Intäkterna från utförda planuppdrag har ökat från 1,1
mnkr till 1,7 mnkr vilket i hög grad kan knytas till
att plan- och bygglovavdelningen är bemannad enligt
budget och därmed har planarbetet intensifierats.
Intäkter från bygglovavgifter minskar däremot från
1 072 tkr år 2017 till 778 tkr år 2018, vilket främst hänförs
till litet utbud av lediga tomter. Miljöavdelningens
underskott på 65 tkr beror på ändrade riktlinjer för
miljöavdelningens arbete som innebär att företag som
betalar en årlig avgift ska få mer tillsynstimmar med
oförändrad avgift.
Vakanser inom verksamheterna för GIS (geografiska informationssystem) och mätningsteknik har gett ett överskott mot budget på ca 380 tkr. Plan- och bygglovavdelningens ökning av intäkterna innebär ett resultat 222 tkr
bättre än budgeterat.
Jämfört med år 2017 har nämndens nettokostnad ökat
med ca 1,9 mnkr. Ca 800 tkr härrör sig till kostnader
för kapitaltjänst (avskrivningar och internränta)
beroende på viss ökning av investeringar de senaste
åren. År 2017 gav ett stort överskott mot budget främst
beroende av vakanser på personalsidan. De ökade
personalkostnadernas (ca 1,4 mnkr) förklaring är därför
att förvaltningen år 2018 varit bemannad i enlighet
med budget.
Verksamhet
Mark- och exploateringsavdelningen
Under året har ombyggnad av gamla genomfarten

Resultaträkning (tkr)

2018

2017

2016

Intäkter
Kostnader

9.048

9.262

14.037

-27.428

-25.707

-29.472

-9.926
-4.834

-8.551
-3.917

-7.537
-6.366

Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse

-18.380

-16.445

-15.435

-18.430

-17.644

-15.491

50

1.199

56

Nettoinvesteringar

-12.646

-13.348

0

varav personalkostnader
varav kapitalkostnader

påbörjats. Arbetet är indelat i fyra etapper, där två etapper
färdigställs under 2018. Ombyggnaden fortsätter under
2019. Vidare har under våren projektering för utbyggnad
av infrastruktur på Södra Drottningmarken genomförts
och utbyggnad av gator och VA startade i september
med färdigställande under våren 2019.
Byggherredialoger har hållits under hela året och ca
25 unika aktörer har besökt förvaltningen för att få
information om byggbar mark och presentera sina
eventuella projekt. Utskick till tomtkön med 14 nya
tomter har gjorts i november, samtidigt som inbjudan
till markanvisning för Södra Drottningmarken har
annonserats. Markanvisningsavtal enligt nämndspecifikt
mål hinner inte tecknas under 2018 utan förväntas ske
under första halvåret 2019. I Borghamn finns fortfarande
några lediga bostadstomter. Ledig industrimark (ca fyra
tomter) finns på Kvarnbacken.
Klimat- och energirådgivningen har drivit projektet
Hållbar arbetspendling där medborgare har erbjudits låna
elcykel/ellastcykel. Visningar av solcellsanläggningar och
föreläsningar har lockat många. Tjänsten som energioch klimatrådgivare, 50 % i Vadstena, 50 % i Ödeshög,
upphör efter utgången av 2018. Fortsättningsvis ska
energirådgivningen för de båda kommunerna skötas av
energirådgivare i Mjölby kommun i en omfattning som
motsvarar bidraget från Energimyndigheten (70 000 kr/
år).
Utveckling av GIS-verksamheten har åter startats och
införande av ny extern webbkarta pågår, tillsammans
med IT enheten
Plan- och bygglovavdelningen
Under 2018 har tre nya detaljplaneuppdrag - handelsetablering inom Kvissberg 2:3, verksamhetsetablering
inom Kungs Starby 2:1 och vårdcentral i kv Lekbrodern,
Birgittaområdet - lämnats till plan- och bygglovavdelningen. Vidare har avdelningen fått i uppdrag att
arbeta fram en fördjupad översiktsplan för Birgittaområdet samt en förstudie i området Ekängen norr om
Vadstena.
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Tre detaljplaner har antagits under året - ny skola vid
Cirkusplatsen, trygghetsboende vid Kalkhagsvägen och
bostäder Södra Drottningmarken. Förstudier för nytt
bostadsområde inom Tycklinge respektive industriområde vid Tegellöten har färdigställts och detaljplaneprogram för bostäder inom Folkskolan 35 m fl samt område
vid Lastköpingsgatan har antagits. Pågående detaljplanearbeten under året har, förutom tidigare nämnda, varit
bostäder inom Novisen 2, ny infartsväg till Kronoängen
och två mindre planändringar inom befintliga detaljplaner.
Arbetet med framtagande av detaljplaner för
bostäder, enligt nämndspecifikt mål, har inneburit
antagande av detaljplanen för Kalkhagsvägen samt
Södra Drottningmarken. De två detaljplanerna
beräknas generera ca 130 nya bostäder i takt med att
områdena bebyggs, vilket betyder att den övergripande
målsättningen för 2018 att tillskapa 175 nya planlagda
bostäder inte uppfylls. Detta då planarbetet för
bostäder i Novisen 2 har försenats och ett antagande
inte är att vänta förrän halvårsskiftet 2019. Dessutom
har omständigheter i planarbetet för Bårstad 2:4 mfl i
Borghamn medfört att detta planarbete har avslutats.
Bygglovsansökningarna har minskat jämfört med
2017, som det året ökade markant. Under 2018 har 95
bygglov (125, år 2017), 2 marklov, 2 rivningslov, 27
anmälningsärenden (40, år 2017), 2 förhandsbesked
(5, år 2017) samt 2 strandskyddsärenden (4, år 2017)
inlämnats. Handläggningstiderna klarar målet att 85%
ska beslutas inom 6 veckor från det att en fullständig
ansökan har kommit in till nämnden.
Arbetet med Arkitekttävlingen för Rådhustorget
och Apotekstomten har pågått sedan våren 2018, då
uppdragsbeslutet togs i samhällsbyggnadsnämnden.
Sveriges arkitekter (SAR) har anlitats och är delaktiga
i detta arbete. En omfattande process har inneburit en
något förskjuten tidplan, men vid årets slut kunde fyra
kvalificerade förslag utses. Den faktiska tävlingstiden
pågår till maj 2019 då vinnaren ska koras.
Parallellt med arkitekttävlingen har ett gestaltningsprogram för den offentliga miljön kunnat påbörjas vid
årets slut. Detta har tidigare inte varit möjligt att påbörja
på grund av resursbrist, varför det nämndspecifika målet
inte heller kan uppfyllas under 2018.
Miljöavdelningen
Tillsynsarbetet har under året genomförts ungefär
som planerat, trots att en ändring av tillsynsplanen
gjordes i april. Ändringen innebär att de verksamheter
som betalar årlig avgift ska prioriteras i första hand,

vilket resulterar i färre besök för mindre verksamheter
som inte är anmälningspliktiga. För miljöavdelningen
förväntas därför ett underskott då budgeterade intäkter
för verksamheter som inte är anmälningspliktiga inte
kommer att faktureras som beräknat under 2018, ca 65
tkr.
En del verksamheter av mindre storlek har aldrig haft
någon tillsyn från nämnden, vilket gör att den mest
välbehövda miljönyttan är att även dessa verksamheter
ska få tillsyn. Tillsyn på de mindre verksamheterna ställer
större krav på tydlighet, information och att tillräcklig tid
avsätts för detta vid inspektionerna. Miljöavdelningen
har för avsikt att besöka så många verksamheter som är
möjligt under hösten.
Under första halvåret av 2018 har tillsyn inom
miljöskyddsområdet prioriterats. Inspektioner har skett
på de anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter som
skulle ha besök av miljöavdelningen. Miljöavdelningen
har även påbörjat tillsyn på vårdboenden och tre
verksamheter fick besök hösten 2018. Årets inventering
av enskilda avlopp har utförts som planerat och totalt
har 58 enkäter skickats ut. Livsmedelskontrollen har
följt planeringen och 95 inspektioner har genomförts.
Totalt har 17 nya livsmedelsverksamheter registrerats.
Under hösten genomgick enheten en revision som
utfördes av Länsstyrelsen där man bl.a. fick avvikelse
på att kommunens taxa för livsmedelstillsyn inte är
självfinansierad.
De två för miljöavdelningen nämndspecifika målen
rör avloppsinventering och tillsyn användning av
bekämpningsmedel inom avrinningsområde Vättern
utfördes under hösten 2018.
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Åtaganden och indikatorer, nämndspecifika mål:
Vadstena kommun har god planberedskap för attraktiva boenden i olika upplåtelseformer.
Utfall 2018-12

Måluppfyllelse

Åtagande

Indikator

Mål 2018

Nya bostäder möjliggörs genom
detaljplanering

Antal e-tjänster.

175
bostäder

130 bostäder

Fördjupad översiktsplan
Birgittaområdet (KS)

Antagen plan

Arbete
påbörjat

Påbörjat oktober
2018

Förstudie Tycklingeområdet

Förstudien godkänd
av SBN

Arbete
påbörjat

Beslutat i SBN
november 2018

Vadstena kommun attraherar nya byggherrar att etablera sig i Vadstena kommun.
Utfall 2018-12

Måluppfyllelse

Åtagande

Indikator

Mål 2018

Markanvisningar och
exploateringsavtal.

Undertecknat avtal

3 avtal

Ett avtal, Novisen
2, undertecknat
i september
2018. Ytterligare
avtal beräknas
undertecknas
under vinter/vår
2019 för Södra
Drottningmarken.

Skapa rutin för byggherredialog

Rutin godkänd
av SBN och
kommunicerad på
vadstena.se

Rutin godkänd
av SBN och
kommunicerad på
vadstena.se

Rutin finns och är
kommunicerad på
vadstena.se

Vadstena kommun verkar för att trygghetsboende byggs i Vadstena stad och i Borghamn.
Utfall 2018-12

Måluppfyllelse

Åtagande

Indikator

Mål 2018

Markanvisningstävling för
trygghetsboende enligt
socialnämndens riktlinjer och efter
beslut från kommunstyrelsen.

Undertecknat
markanvisningsavtal

Undertecknat
markanvisningsavtal

Uppdraget har
återtagits av
kommunstyrelsen

Utreda förutsättningar för ny
detaljplan för trygghetseller omsorgsboende i Borghamn efter
beslut i KS.

Utredning genomförd
och avrapporterad i
SBN vadstena.se

Utredningen
godkänd i
SBN/KS

Beslut har inte fattats
i KS

Vadstena kommun har trygga och attraktiva offentliga miljöer som bidrar till ökad
tillgänglighet för medborgare och besökare.
Utfall 2018-12

Måluppfyllelse

Åtagande

Indikator

Mål 2018

Trafikplan inklusive cykelplan

Trafikplan är
framtagen

Godkänd i
SBN

Har ej kunnat
utföras på grund av
resursbrist

Ökad trygghet genom förbättring av
den offentliga belysningen

Belysningsplan
godkänd av SBN

Godkänd i
SBN

Godkänd i SBN
december

F d genomfarten omvandlas till
stadsgata

Arbetet är utfört

Godkänt
förslag i SBN

Ombyggnadsarbete
pågår. Fortsätter
2019
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Åtaganden och indikatorer, nämndspecifika mål:
Stråket mellan Slottet, Klosterområdet, Strandpromenaden och Storgatan ska stärkas och
utvecklas till en inbjudande stadsmiljö.
Åtagande

Indikator

Mål 2018

Arkitekttävling för Rådhustorget och
Apotekstomten

Genomförd tävling

Vinnande
förslag utsett

Omdaning av Rådhustorget och
Apotekstomten

Arbetet är utfört

Gestaltningsprogram avseende den
offentliga miljön (skyltning, möblering,
belysning, riktlinjer, uteserveringar,
planering etc.)

Gestaltningsprogram
godkänt av SBN

Utfall 2018-12

Måluppfyllelse
Prekvalificering
genomförd. Fyra
tävlande team är
utsedda. Vinnande
förslag beräknas
till juni 2019
Ombyggnadsarbetet
är planerat till
2019-2021

Framtaget
gestaltningsprogram

Arbetet påbörjat

Hamnområdet i Vadstena har väl fungerande funktioner och en service- och
serveringsbyggnad ska uppföras.
Utfall 2018-12

Måluppfyllelse

Åtagande

Indikator

Mål 2018

Förslag till nybyggnation av serviceoch serveringsbyggnad inklusive
hyresberäkning

Arbetet utfört

Godkänt
förslag i SBN
och KS

Förgäveskostnadsavtal
tecknat med SFV. SFV
projekterar. Förslag
beräknas klart till
våren 2019.

Anläggning av brygga längs stora
hamnpiren i Vadstenaviken

Arbetet utfört

Förslag
godkänt i
SBN och KS
Byggnation
genomförd.

SFV har avstyrkt
förslaget. SBN drar
tillbaka uppdraget
oktober.

Vadstena kommun har funktionella på- och avstigningsplatser för kollektivtrafiken.
Utfall 2018-12

Måluppfyllelse

Åtagande

Indikator

Mål 2018

Frågan utreds och belyses i
trafikplanen.

Trafikplan är
framtagen

Godkänd i
SBN

Trafikplanen har ej
kunnat slutföras på
grund av resursbrist

Nya på- och avstigningsplatser
anläggs längs gamla genomfarten i
samband med omdaning

Arbetet är utfört

Godkänt förslag i SBN

Ombyggnation
pågår.

Vadstena kommun ska verka för att miljö- och hälsofarliga utsläpp till Vättern minskas.
Utfall 2018-12

Måluppfyllelse

Åtagande

Indikator

Mål 2018

Avloppsinventering

Inventeringen
avrapporterad i SBN

50
inventerade
adresspunkter

Uppdraget
slutfördes under
hösten

Tillsyn användning av
bekämpningsmedel inom
avrinningsområdet Vättern.

Genomförda
inspektioner

5
inspektioner

Uppdraget
slutfördes under
hösten
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Åtaganden och indikatorer, nämndspecifika mål:
Vadstena kommun har väl fungerande kommunikationslösningar omkring förskolor och skolor.

Utfall 2018-12

Måluppfyllelse

Åtagande

Indikator

Mål 2018

Frågan ska belysas i trafikplanen.

Trafikplan är
framtagen

Trafikplan
godkänd
i SBN

Trafikplanen har ej
kunnat slutföras på
grund av resursbrist

Inventering av trafikmiljöer vid skolor
och förskolor

Handlingsplan
framtagen

Handlingsplan
med prioriterade åtgärder
framtagen

Inventering pågår

Framtid
Mark- och exploateringsavdelningen
Mark- och exploateringsavdelningen ska ha fortsatt fokus
på att attrahera nya byggherrar till kommunen genom
en aktiv byggdialog. Ett flertal byggherrar har visat
intresse av att etablera sig på Vadstenas bostadsmarknad.
Bostadsområdet Södra Drottningmarken håller på
att färdigställas och inbjudan till markanvisning är
annonserad. Byggstart beräknas hösten 2019 - våren
2020.
Tilldelningen av tomter till tomtkön påbörjas under
januari 2019. Lediga tomter i Borghamn ska synliggöras
och annonseras på ett tydligt sätt.
Arkitekttävlingen för Rådhustorget och Apotekstomten
avgörs under sommaren 2019. Därefter har avdelningen
ansvar för ombyggnation under ca 2019-2021.
Mark- och exploateringsavdelningen har också ett
utpekat ansvar att förstärka hamnområdet med bland
annat en ny serverings-och servicebyggnad. Detta sker
i samverkan med Statens fastighetsverk. I hamnen finns
ytterligare frågor att beakta som bland annat berör
renovering av bryggor och driften av hamnverksamheten.
Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar vidare för
att drift och skötsel av kommunens gator och parker
genomförs enligt avtal med Vadstena förvaltnings AB.
Avdelningen har tillsammans med utföraren påbörjat
en revidering av avtalet och kommer fortsatt att ha
en beställarroll i dessa frågor. Viktiga frågor att belysa
i sammanhanget är gränsdragning (vem gör vad) samt
ansvar för medborgarkontakter och effektiv återkoppling
till medborgare.
På GIS-området ska plattformsbyte ske för den publika
webbkartan och hela samhällsbyggnadsförvaltningen
arbetar för att kartstöd ska användas mer aktivt i
informationshänseende.
Plan- och bygglov
I linje med det strategiska målet om ett växande Vad-

stena kommer arbetet med nya och redan igångsatta
planarbeten för bostäder vara prioriterat under åren
framöver. Under 2019 ska vidare en aktualitetsprövning
av översiktsplanen samt en fördjupad översiktsplan för
Birgittaområdet arbetas fram. Målsättningen är att möta
behovet av planberedskap för nya bostäder, mötesplatser
och offentlig service på ett sätt som är förenligt med god
långsiktig hållbarhet, inte minst social hållbarhet. Beroende på vilken takt den politiska majoriteten vill gå fram
i de mer långsiktiga projekten, som Birgittaområdet,
ser plan- och bygglovavdelningen att resursbehovet kan
komma att förändras för att uppnå de politiska målen.
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Birgittaområdet har inletts med att utreda förutsättningarna för
det fortsatta arbetet. En kulturmiljöanalys har beställts
och bebyggelsens byggnadstekniska status kommer att
värderas för att kunna avgöra handlingsutrymmet för
det fortsatta arbetet. Planeringsarbetet kommer att löpa
under 2019 med beräknat antagande av fördjupningen
under våren 2020. För detta arbete kommer konsultstöd
krävas för att kunna bedriva arbetet i önskad takt.
En förstudie för planeringen av Tycklingen har genomförts under 2018 vilken ligger till grund för den
fortsatta detaljplaneringen av bostäder inom området.
Detaljplanearbetet startas, för en första etapp av två,
under vintern 2019 och bör kunna resultera i en färdig
detaljplan till våren 2020. Totalt ca 200 bostäder bör
kunna genereras. Planarbetet sker i egen regi.
Planering för nya verksamheter/arbetsplatser kommer
att ske parallellt med planering för bostäder. Detaljplaneringen för verksamhetsområde vid södra infarten som
påbörjades under 2018 fortsätter. Utöver detta kommer
även planläggning för en ny vårdcentral med tandvård
ske under året. Behov av ny planlagd mark för industri
kvarstår och kräver nya insatser.
Antalet lov- och anmälansärenden har varierat de senaste
åren, med en minskning under 2018 till följd av minskad tillgång på ledig tomtmark. Under 2019 – 2020 för-
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väntas tillgänglig tomtmark kunna bidra till en ökning
av 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. Fokus
kommer även läggas på att förbättra informationen på
kommunens egna webbplats.
Under 2019 kommer arkitekttävlingen för Rådhustorget/Apotekstomten och arbetet med framtagande av gestaltningsprogram vara en del av det arbete som syftar
till att skapa en levande och attraktiv stadsmiljö.
Miljöavdelningen
En av miljöavdelningens stora utmaningar är att inhämta och upprätthålla en tillräckligt god kompetens
inom samtliga sakområden. EU-direktiv och nationell
lagstiftning är dessutom komplicerad inom miljö- och
hälsoskyddsområdet och det sker ofta förändringar.
Samarbetet med övriga kommuner i länet och Länsstyrelsen inom Miljösamverkan Östergötland kommer att
fortsätta. Detta samarbete är en viktig kunskapskälla för
mindre kommuner att kunna utbyta erfarenheter och
utbildningstillfällen. Miljöavdelningen ser även att det
från regeringen kommer mer krav på samarbete, t.ex
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Statskontorets utredning gällande livsmedelstillsynen
då förslaget är att det ska finnas minst tre årsarbetskrafter som arbetar med livsmedelskontroll. Om detta genomförs är Vadstena kommun en av de kommuner som
kommer att omfattas av förändringen.
I miljöavdelningens uppdrag ingår även att informera
och ge viss rådgivning, främst i samband med tillsyn och
genom kommunens webbplats. Miljöavdelningens verksamhet finansieras till viss del genom avgifter. Den lilla
kommunen har inte samma möjligheter att avgiftsfinansiera en lika stor andel av verksamheten som en större
kommun, vilket innebär färre debiterbara timmar per
årsarbetskraft. För livsmedelskontrollen kom det 2007
nya krav som Sverige satt upp att livsmedelstillsynen ska
vara avgiftsfinansierad enligt livsmedelslagstiftningen,
vilket den idag i Vadstena kommun inte är tillfullo. En
revidering av kommunens taxa inom miljö- och livsmedelsområdet behöver ske under 2019.
Enheten kommer under 2019 uppdatera det befintliga
ärendehanteringssystemet Ecos till senaste versionen
Ecos 2. Detta är en central del i tillsynen att det finns
ett korrekt och uppdaterat system med de uppgifter som
miljöavdelningen enligt lagkrav ska uppfylla.
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Kultur- och utbildningsnämnd
Ekonomi
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott
mot budget på 1,3 mnkr. Detta beror främst på att färre
antal elever på gymnasienivå har haft behov av sär- och
specialskolor. Vakanta tjänster inom verksamheterna
fritid, arbetsmarknad och förskola ger även det en
positiv effekt.
Resultatet påverkas dock negativt av kostnadsökningar
inom grundskolan där stödet till elever med särskilda
behov ökat via genomförda personalförstärkningar.
Jämfört med föregående år har Kultur- och utbildningsnämndens nettokostnader ökat med -3,5 mnkr.
Grundskolans och förskolans nettokostnadsnivåer har
ökat med -6,2 mnkr respektive -1,9 mnkr. Anledningen
till detta är ökat stöd till elever med särskilda behov
via genomförda personalförstärkningar, löneökningar
samt påbörjad implementering av elevdatorer.
Verksamheten fritidshem har under 2018 fler inskrivna
barn vilket bidragit till högre personalkostnader. Även
verksamhet Vuxenutbildning har högre kostnader
vilket beror på att resultat 2018 belastas med kostnader
avseende 2017. Gymnasieverksamheten däremot
uppvisar en kostnadsminskning som en följd av att
Vadstenagymnasiet avvecklades under 2017.
Verksamhet
Förskola
Statsbidrag har 2018 bidragit till möjliggörandet av
fler antal barngrupper och därmed också färre barn per
grupp samtidigt som verksamheten har en hög andel
behöriga förskollärare och utbildade barnskötare. En
ny förskoleavdelning öppnades under våren 2018 och
förskoleverksamhetens öppettider har utökats. Personal
till resursteam anställdes under våren 2018 och bidrar
till att personalens sjukskrivningar sjunkit med 3%.
Öppen förskola bedrivs en dag per vecka. Kommunen
ger bidrag till tre enskilda huvudmän som bedriver
förskoleverksamhet i Vadstena.
Fritidshem
En ny fritidsavdelning – fritidsklubben – har skapats
i Fritidscentrums lokaler från och med höstterminen
2018. Verksamheten har även mottagit statsbidrag i form
av Fritidshemssatsning 2018. Kommunen ger bidrag till
fyra enskilda huvudmän som bedriver fritidshemsverksamhet i Vadstena.
Grundskola
Grundskolan och förskoleklassen bedriver verksamhet

Resultaträkning (tkr)
Intäkter
Kostnader
varav personalkostnader
varav kapitalkostnader

Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar

2018
29.421
-211.527
-110.131
-7.638
-182.106

2017

2016

34.574 31.862
-213.219 -201.037
-108.135
-6.767

-98.006
-7.164

-178.644 -169.175

-183.357

-177.562

-171.061

1.251

-1.082

1.886

-2.268

-2.617

-2.591

enligt plan. Betygsresultaten ligger på en hög nivå och
resultaten på de nationella proven är goda. Antalet lärare
med lärarlegitimation ligger högst i landet. Inför läsåret
2018-19 har den kommunala grundskolan (1-9) tagit
emot inflyttade elever och elevantalet har därför ökat
med 20 elever. Kommunen söker möjliga statsbidrag
och har under 2018 beviljats bidrag bland annat för
karriärtjänster, lärarlönelyft, lågstadiesatsning samt ökad
jämlikhet. Elevhälsan bedriver sin verksamhet enligt
plan
Gymnasium
Från och med hösten 2017 köper Vadstena kommun
all sin verksamhet från andra kommuner i regionen
utifrån det regionala samverkansavtalet. Eleverna har
utöver samverkansavtalet möjlighet att söka andra
utbildningar i landet genom det fria skolvalet. Vadstena
kommun har även ett avtal med Motala kommun för
elever som inte är färdiga med grundskolan på någon av
introduktionsprogrammets olika inriktningar
Särskola
Platser inom särskolan köps av Motala och Mjölby
kommun men det finns även en egen en särskolegrupp i
Vadstena. Kommunen strävar efter att i möjligaste mån
behålla elever i egen verksamhet.
Vuxnas lärande
Vuxenutbildningen bedriver sin verksamhet enligt plan.
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.
Arbetsmarknad
Kommunen har aktivitetsansvar som rapporteras till Statistiska Centralbyrån för ungdomar upp till 20 år. En
överenskommelse har slutits mellan kommunerna i den
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västra länsdelen gällande delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA), runt arbete med olika jobbspår. Detta projekt fortsätter under perioden 201807–
202011, via beviljade medel från Tillväxtverket. Ramen
för antalet extratjänster i kommunen var under 2018 20
st. En översyn av extratjänster sker nationellt utifrån nya
budgetförutsättningar.
Kulturell verksamhet
Årets sommarutställning hette Fåglar Fjädrar Ägg och
var en samlingsutställning som ägde rum i turistbyråns
lokaler i Rödtornet. Totalt 30 000 besökare registrerades
under juni-augusti.
Övriga arrangemang inkluderar bland annat Förintelsens
minnesdag, Kulturveckan, Earth week och Vadstena
Pride.
Kommunens ansökan till Institutet för Språk och
Folkminne med målet att skydda knyppling som
immateriellt kulturarv godkändes, och Vadstenaknyppling finns numera med på förteckningen över
immateriella kulturarv i Sverige – Levande traditioner.
Vadstena bibliotek har fått ett ekonomiskt bidrag inom
ramen för den statliga satsningen Stärkta bibliotek.
Satsningen påbörjades under året och innebär ett ökat
fokus på barn och unga, tillgänglighet och målgruppen
65+.
Kulturskolan erbjuder ett brett utbud konstnärliga
inriktningar – under året har bland annat knyppling och
sång lagts till. Antalet barn i Kulturskolan ökade under
läsåret 2017-2018 från ca 150 till ca 200 barn.
Under 2018 har en kulturarvsplan arbetats fram som ska
beslutas om under våren 2019.
Fritidsverksamhet
Under 2018 har en ökning av antalet besök av
barn från mellan- och högstadiet konstaterats.
Sommarlovsaktiviteter har samordnats till stor del från
Fritidscentrum med hjälp av statsbidrag. Ett blandat
utbud av kultur- och fritidsaktiviteter erbjuds till
sommarlovslediga barn och ungdomar med hjälp av
bidraget. Personalen i simhallen har ett nära samarbete
med skolan och ansvarar för simundervisning i
förskoleklass och år ett i grundskolan. Simundervisning
i förskoleklass har genomförts med hjälp av statsbidrag.
Under 2018 har en fritid- och friluftsplan tagits fram
som ska beslutas om under 2019.
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 av olika
slag i enlighet med kommunens riktlinjer. Samordning
sker med externa aktörer såsom Region Östergötland
och Statens kulturråd.
Lokaler
En översyn av det framtida byggprojektet inom
utbildningsområdet har genomförts, där en arkitektfirma
har tagit fram förslag till en genomtänkt lösning för
lokaler som avser utbildning i kommunen. Renovering
och upprustning av förskola och högstadieskola fortskrider. En inventering av idrottanläggningarnas underhållsbehov är påbörjad.
Kvalitetsarbete
Kvalitetsarbetet är utformat med hänsyn till varje
ansvarsområdes och verksamhetsforms inriktning.
Inom framför allt förskolans och skolans område finns
tydliga lagkrav på verksamheten medan det inom andra
områden är mer lokalt framtagna krav som gäller. Elevoch föräldraenkäter genomförs inom förskola och skola.
Framtid
•
Arbete med lokalprojekt inom grundskolan
•
Färdigställande av förskolan Omma
•
Lärlingsutbildning 2019 vad gäller undersköterskor i samverkan med Motala kommun
•
Arbetet med lokala jobbspår fortsätter i
regionen via delegationen för unga och
nyanlända till arbete (DUA).
•
Jobbanalys av kompetens/arbetskraftsbehovet
hos Vadstenas företag på kort och lång sikt,
har inletts.
•
Implementera beslutad kulturgaranti för
barn och unga 2019
•
Implementera fritids- och friluftsplan samt
kulturarvsplan
•
Idrottsanläggningar: översyn, underhåll och
nyinvesteringar
•
Utveckla Kulturstråket
•
Projekt SHARE, hållbar utveckling av kulturarv i stadsmiljö
•
Skolans utmaningar: pojkars och flickors
lärande samt psykisk ohälsa
•
Utveckla verksamhetens hållbarhetsarbete
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Åtaganden och indikatorer, nämndspecifika mål:
Vadstena kommun arbetar för en ökad utbildningsnivå

Utfall 2018-12

Måluppfyllelse

Åtagande

Indikator

Mål 2018

Vadstenas grundskola arbetar med
studie- och yrkesvägledning enligt
plan för F-9.

Planen är
implementerad.

Implementeras
under 2018.

Planen är
implementerad

Vadstena förskola och grundskola
tar fram strategier för att stärka
barn och elevers möjlighet till
kvalificerad undervisning och
kunskapsinhämtande.

Placering i SKL:s
mätning Öppna
jämförelser.

Vadstenas
grundskola
tillhör de 20
bästa enligt
SKL:s mätning.

Vadstena hamnade
2018 på 33:e i
SKL jämförelse
meritvärde år 9

Verkställa IT-planen.

IT-plan är verkställd.

IT-planen
implementeras.

Implementering klar
för högstadiet

Kulturskolan i Vadstena har ett brett
och kvalitativt utbud.

Antal deltagare i
Kulturskolan.

150

193

Förvaltningen deltar i Delegationen
för unga och nyanlända till arbete
(DUA).

Antal särskilda
insatser inom ramen
för DUA.

Fler unga i
utbildning och
arbete

Ansökan av medel
från Tillväxtverket
beviljad

Vadstena verkar för arenor där
samverkan mellan olika utbildningar i
kommunen kan mötas och utvecklas.

Antal aktörer som
deltar i samarbetet.

Initiera en arena
för samverkan
mellan olika
utbildningar.

Samverkan
sker med
utbildningsaktörer

Vadstena kommun har ett rikt kulturliv

Utfall 2018-12

Måluppfyllelse

Åtagande

Indikator

Mål 2018

En kulturgaranti för alla barn och
elever i förskola och grundskola
införs.

Kulturgarantin
verkställs.

Kulturgarantin
beslutas av
nämnd.

Beslutad

En kulturarvsplan arbetas fram för
Vadstena kommun.

Kulturarvsplanen
verkställs.

Kulturarvsplan
beslutas av
nämnd.

Remitterad till
kommunstyrelsen

Vadstena verkar för en gemensam
arena där aktörer inom kulturlivet kan
mötas och utvecklas

Antal aktörer som
deltar.

Ökad samverkan
mellan
kulturaktörer.

Vadstena kommun verkar för ett rikt föreningsliv i Borghamnsområdet.

Åtagande

Indikator

Mål 2018

Nämnden stödjer idéburen och ideell
sektor i Borghamn

Antal aktörer inom
idéburen och ideell
sektor.

Dialog mellan
förvaltning och
idéburen och
ideell sektor.

Utfall 2018-12

Måluppfyllelse

Nämndens verksamhet tillvaratar 65+arnas erfarenhet och kompetens.

Åtagande

Indikator

Mål 2018

Vadstena bibliotek utvecklas som
mötesplats för gruppen 65+.

Antal sammankomster

Stödja och uppmuntra till möten
där kreativitet,
samtal och idéer
utvecklas.

Utfall 2018-12

Måluppfyllelse
Pågår

Vadstena arbetar fram en fritids- och friluftsplan för att öka folkhälsan.

Åtagande

Indikator

Mål 2018

En fritids- och friluftsplan tas fram.

Fritids- och
friluftsplan verkställs.

Fritids- och
friluftsplan
beslutas.

Utfall 2018-12

Måluppfyllelse
Pågår
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Socialnämnd
Ekonomi
Socialnämnden redovisar ett överskott mot budget på
6,8 mnkr. Socialnämndens överskott mot budget är
hänförligt till statsbidrag från Migrationsverket avseende
slutreglering för perioden 2015-2017. Socialnämndens
övriga verksamheter ryms inom tilldelad budgetram och
har tillsammans ett mindre överskott mot budget på 133
tkr. Däremot varierar det mellan olika verksamhetsdelar.
Det största plusresultatet svarar hemsjukvården för och det
beror främst på personalvakanser och ökade intäkter för
sålda tjänster och bidrag. Individ- och familjeomsorgens
verksamheter har ett motsvarande underskott mot
budget vilket beror på högre kostnader än budgeterat
för externa placeringar och försörjningsstöd. Under året
har flera insatser genomförts på hemmaplan och därmed
kunnat undvika ännu högre placeringskostnader.
Jämfört med år 2017 har nämndens nettokostnad ökat
med 7,6 mnkr, vilket kan kopplas till att intäkterna har
minskat med 3,4 mnkr och kostnaderna ökat med 4,2
mnkr. Intäktsminskningen beror främst på den fotsatta
minskningen av verksamheten för ensamkommande
barn och unga och bidrag från Migrationsverket har
minskat med 6,5 mnkr. För övrigt har avgiftsintäkterna
ökat med 1,1 mnkr och sålda platser och tjänster med
1,1 mnkr, samt att bidrag från Försäkringskassan för
personlig assistans har ökat med 0,8 mnkr När det
gäller kostnadsökningen på 4,2 mnkr så är det främst
hänförligt till ökade personalkostnader på 3,7 mnkr
och kapitaltjänstkostnader på 0,4 mnkr, samtidigt har
kostnaderna för verksamheten för ensamkommande
barn och unga minskat med 12 mnkr. Jämfört med 2017
har bland annat vård- och omsorgsboende en ökning
avseende helårseffekt för en avdelning på Vätterngården
som startade under 2017 liksom omställningen på
Wasagården där det sista steget genomfördes under
2018.
Verksamhet
Socialnämnden fullgör med stöd av socialtjänstlagen
(SoL) kommunens uppgifter inom socialtjänsten och
vad som i lag sägs om socialnämnd. Nämnden har också
ett ansvar att följa lagen om särskilt stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) och att ge den hälsooch sjukvård (HSL) som krävs av kommunen genom
lagstiftning eller avtal.
Kommunens insatser för äldre och omsorgen om
de funktionsnedsatta genomförs genom hemtjänst i
ordinärt boende, service och omvårdnad i särskilda
boendeformer, övrig äldreomsorg, personlig assistans,

Resultaträkning (tkr)
Intäkter
Kostnader

varav personalkostnader
varav kapitalkostnader

Nettokostnader
Budget
Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar

2018

2017

2016

82.332

85.695

92.329

-259.250

-255.054

--254.569

-177.317

-173.593

-169.649

-2.307

-1.872

-1.516

-176.918 -169.359 -162.240
-183.716

-174.908

-163.055

6.798

5.549

815

-1.481

-1.838

-862

daglig verksamhet och övrig sysselsättning samt
kommunal psykiatri och hemsjukvård. Socialnämnden
ansvarar även för kommunens individ- och familjeomsorg i enlighet med vad som stadgas i socialtjänstlagen
och övriga allmänna författningar.
Hemsjukvård
Från den 1/1 trädde lagen i kraft om trygg och säker
utskrivning. Under maj månad blev hemsjukvården
producenter av hälso- och sjukvårsdokumentation till
NPÖ (nationell patient översikt), vilket innebär att Regionen kan ta del av hälso- och sjukvårds dokumentation
som produceras i kommunens egna verksamhetssystem.
Verksamheten har förlängt avtalet med Motala kommun
ytterligare ett år och köper fortsatt 20% sjukskötersketjänst med specialistkompetens för psykiatriska diagnoser.
Antalet nya ärenden ligger på ungefär samma nivåer som
tidigare år. Det har skett en ökning av antalet aktivitetsbedömningar, bostadsanpassningsbedömningar samt utprovningar av speciellt utprovade hjälpmedel i samverkan med hjälpmedelsleverantören som är tidskrävande.
Äldreomsorg
Äldreomsorg bedrivs i den enskildes hem och inom
vård- och omsorgsboende.
Kommunen har två vård- och omsorgsboenden, Wasagården och Vätterngården. Wasagården har totalt sjuttiosju boendeplatser och åtta korttidsplatser samt dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Vätterngården har femtiofem boendeplatser.
Vårdboendena arbetar ständigt med förbättringsarbete
och utveckling av verksamheten. Under 2018 har demensavdelningarna och hemstödsteamet infört BPDSregistret som handlar om strukturerat arbetssätt vid svåra
demenssymptom.
Ett nytt arbetssätt för en mer strukturerad vård- och omsorgsplanering (VOP) har införts som ett pilotprojekt i
en av arbetsgrupperna på Wasagården. VOP syftar till ett
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ökat teamarbete mellan de olika professionerna.
Förste juli 2018 trädde en förändring i socialtjänstlagen
i kraft som öppnar upp för kommunerna att
erbjuda hemtjänst utan föregående behovsprövning.
Socialnämnden fattade beslut om förenklat beslutsfattande ska införas i kommunen.
Många medarbetare i hemtjänsten har haft kortare månadsanställningar. Vi har fokuserat på att trygga anställningsformerna för medarbetarna och idag har så gott
som samtliga medarbetare tillsvidareanställningar. Hemtjänsten utsågs till pilotgrupp för införandet av heltidsresan. Hemtjänsten har haft inspektion av arbetsmiljöverket. Samtliga synpunkter på verksamheten är åtgärdade.
Individ- och familjeomsorg (IFO)
IFO har ansvar för huvuddelen av all myndighetsutövning
inom socialnämnden.
IFO har under 2018 kunnat bevilja insatser och arbeta
på hemmaplan med hjälp av personal anställda på HVB
Hagabo. Resultatet har visat sig positivt ekonomiskt, då
exempelvis dyra placeringar kunnat undvikas.
Omsorgen om funktionsnedsatta
För personlig assistans finns nu nitton brukare varav tolv
har kommunen som utförare, övriga sju har externa utförare. En utökning av Personlig assistans med ett beslut
från kommunen har skett under året. Ett ärende har fått
avslag gällande assistans under sysselsättning, vilket har
resulterat i att brukaren har sagt ifrån sig insatsen.
Boendestöd har under senare halvår flyttat till gemensamma lokaler med sysselsättningen Hasselgården.
Hem för vård och boende HVB, för ensamkommande
barn och ungdomar
Verksamheten för HVB och stöd för ensamkommande
ungdomar fortsätter att minska. I slutet av 2018 är det
tre ungdomar kvar med HVB beslut.
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Åtaganden och indikatorer, nämndspecifika mål:
Verksamhet inom socialtjänstens område ska präglas av god omsorgsnivå

Utfall 2018-12

Måluppfyllelse

Åtagande

Indikator

Mål 2018

Personcentrerat arbetssätt

Registrering i
kvalitetsregister

75%

Ca 60%

Upprättande av
levnadsberättelse

75%

75%

Genomförandeplan
påbörjad inom 14
dagar

90%

Ca 70%

Kontaktman utsedd
innan påbörjad
insats

75%

100%

Samverkan/
Samordning av
insatser (SIP)

75 %

100%

Uppföljning av
insatser

75 %

90%

Socialtjänsten ska vara en effektiv organisation

Åtagande

Indikator

Mål 2018

Införande av välfärdsteknik

E-hälsa

Tre nya tekniska
lösningar
införda

Utfall 2018-12

Måluppfyllelse
Smarta medicinskåp
WiFi påbörjat
Nyckelfri hemtjänst

Socialförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

Åtagande

Indikator

Mål 2018

Rätt till heltid

Så många personer
arbetar heltid

Tre åtgärder

Personalvård

Utfall 2018-12

Måluppfyllelse
Fritt kaffe
Friskvårds-peng
Julklapp

Personalbefrämjande
åtgärder

Socialförvaltningen ska erbjuda alternativa boendeformer

Åtagande

Indikator

Mål 2018

Alternativa boendeformer

Kartläggning av
behov

Handlingsplan
påbörjad

Inventering av vilka
placeringar som kan
verkställas på
hemmaplan.

Handlingsplan
påbörjad

Externa placeringar

Utfall 2018-12

Måluppfyllelse
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Framtid
Demografin i Vadstena kommer att påverka socialnämndens verksamheter och då företrädesvis inom äldreomsorgen. Fortsatt arbete kring utveckling av olika
boendeformer för äldre samt teknikutveckling inom
äldreomsorgen är ett viktigt arbete som måste fortgå.
Ett fortsatt utvecklingsarbete tillsammans med ideella
organisationer är en viktig del för att äldre ska kunna
skapa trygghet och gemenskap till exempel genom träffpunkter för äldre. Tyngdpunkten på insatserna för äldre
kommer med största sannolikhet fortsätta att rikta sig
till hemtjänsten. Detta kommer troligtvis att innebära
att brukare på våra vård- och omsorgsboenden kommer
att ha stora omvårdnadsbehov. Vilket också kväver en
anpassad bemanning utifrån vårdbehov och kompetens.
Teknik som bör prioriteras framåt är digital signering
för överlämnande av läkemedel, GPS-larm samt nattkameror
Heltidsresan ”Heltid som norm” är uppstartat och här
krävs resurser både i form av tid samt medel i en uppstart. Hemtjänsten är pilotenhet inom heltidsresan.
Projektet med 6,5-timmars arbetsdag kommer att avslutas. Istället för ett nytt avtal om arbetstidsförkortning
tecknas, införs 2019 förtroendetid för samtliga anställda
inom IFO. Förtroendetid är en timma per dag till återhämtning/kompetensutveckling, ingen minskning av
ärenden görs. Utvärdering sker genom enkät en gång i
kvartalet.
Inom personlig assistans behövs ett utökat samarbete
med hemtjänsten och behov av att undersöka möjlig-
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heterna att använda ny teknik och hjälpmedel. Inspektionen för socialförsäkringar har nationellt studerat den
personliga assistansen och tagit fram en rapport som
konstaterar att det delade huvudmannaskapet kan leda
till otydlighet för den enskilde. Detta kan innebära
ökade kostnader och arbetsbelastning för Vadstena kommun.
Behov finns att utveckla boendeformer för brukare/klienter som önskar eget boende men behöver mer omfattande stöd och trygghetsskapande insatser. Detta behov
kan tillgodoses med alternativa boendeformer inom psykiatrins verksamheter. Målgruppen för daglig verksamhet förändras. Nya brukares behov kommer inte att kunna tillgodoses med traditionell daglig verksamhet. Detta
ställer krav på sysselsättning integrerad i samhället.
Verksamheten för ensamkommande ungdomar står inför en oviss framtid relaterat till omvärldsperspektiv.
Samverkan med kultur- och utbildningsförvaltningen
kommer att fortsätta, dels genom tidigt stöd i samverkan
kring barn och ungdomar och dels genom samverkan
kring arbetsmarknads- och försörjningsfrågor.
På kortare sikt kommer framtiden handla om att klara av
personalförsörjningen då vi ser svårigheter att rekrytera
utbildad personal. Vi behöver dels erbjuda heltidstjänster men även arbeta med arbetsmiljö, schemaläggning,
kompetensutveckling och bemanning för att vara en
attraktiv arbetsgivare. Vi kommer att erbjuda lärlingsutbildning under hösten 2019. Det innebär att vi ger
personal utan formell kompetens möjlighet att via lärlingsprogram erhålla undersköterskeutbildning.
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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.
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.

Vatten & avlopp
Ekonomi
Vatten Vadstena budgeterade år 2018 med ett underuttag från taxekollektivet på 0,2 miljoner kronor. Bokslutet visar på ett underuttag med 1 miljon kronor, vilket
är 0,8 miljoner kronor sämre än budgeterat. Det beror
främst på att det skett aktivering av investeringsprojekt
tidigare än beräknat, vilket genererat högre kapitalkostnader än budgeterat. Dessutom har mer arbetstid under
året belastat vatten Vadstena, i jämförelse med inför året
beräknad prognos.
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 inom vatten Vadstena till 2,1
mkr.
Verksamhet
Vatten- och avfallsnämnden ansvarar för att förse abonnenterna med dricksvatten, avledning av avloppsvatten
samt insamling och bortskaffande av hushållsavfall i
Motala och Vadstena kommuner. Verksamheten finansieras via taxor.
Under 2018 så har den stora om- och tillbyggnationen
av Vadstena avloppsreningsverk slutförts med mycket
gott resultat. Anläggningen levererar ett reningsresultat
som med god marginal klarar tillståndsgivna utsläpps-

Resultaträkning (tkr)

2018

2017

2016

Intäkter

17.176

17.382

17.525

Kostnader

-18.197

-16.214

-15.778

1.022

1.168

1.747

-231

1.321

905

-791

-153

842

-26.942

-54.347

-8.255

Utj. VA-kollektivet
Budget
Budgetavvikelse
Nettoinvesteringar

krav. Avseende dricksvatten så har produktionen fungerat bra och antalet anmärkningar har under året varit
lågt.
Under 2018 har utbyggnad av ledningsnäten inom
nytt bostadsområde, Södra Drottningmarken, utförts,
ett arbete som initierats och startats i samarbete med
samhällsbyggnadsförvaltning i Vadstena. Det har också
upprättats, efter beställning av fastighetsägare, nya VAanslutningsmöjligheter som möjliggjort förtätning inom
befintlig bebyggelse. Och enligt plan så har förnyelse av
ledningar inom befintligt nät skett i Svelviksvägen.

Återvinning & avfall
Ekonomi och verksamhet behandlas gemensamt för
både Vadstena och Motala kommuner och särredovisas
inte.
Ekonomi
Återvinning och avfallsenhetens budget inför år 2018
uppgick till 3,3 miljoner kronor. Det innebär därmed att
verksamheten har budgeterat med ett underskott. Bokslutet visade dock ett underskott med cirka 2,9 miljoner
kronor, vilket innebär ett överskott gentemot budget
med 0,4 miljoner kronor.
Verksamheten visar avvikelser både vad gäller intäkts respektive kostnadssidan.
Den positiva avvikelsen angående intäkterna beror på
flera faktorer. Dels har verksamheten erhållit skadestånd
med cirka 1,15 miljoner kronor avseende försenad leverans av fordon. Även en positiv avvikelse finns inom
exempelvis avfallsupplaget, i jämförelse med föregående
år, angående främst sortering och schaktmassor.
De sistnämnda ökade intäkterna resulterar ju ofta även
i ökade kostnader. Det bidrar till att förklara en andel
av orsaken till avvikelser inom kostnadssidan. Vid fort-
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satt analys av kostnaderna så är de största avvikelserna
främst på posterna löner och material. Orsaken till högre lönekostnader beror exempelvis på att verksamheten
haft extra personal för utställning av fyrfackskärl samt
att det behövts extra personal vid införandet av körturerna. Materialkostnaderna visar ett underskott med anledning av exempelvis införandet av projektet ”fyrfack”,
som genererat en del ökade kostnader. Dock visar kapitalkostnaderna ett överskott då det bland annat skett en
senareläggning av införandet av projektet ”fyrfack” samt
förändrad avskrivningstid inom vissa områden.
Avfallsverksamhetens resultat bokförs i en utjämningsfond. I bokslutet år 2017 uppgick fonden till 13,4 miljoner kronor. Årets resultat innebär att fondens minskar
med 2,9 mkr till 10,5 mkr.
Verksamhet
Återvinning och avfall svarar för insamling, transport,
återanvändning, återvinning, behandling, bortskaffande

och deponering av hushållsavfall som uppkommer i
Motala och Vadstena.
Verksamheten har fortsatt varit fossilfri sedan 2014 genom drift av renhållningsfordon på HVO och biogas.
Den nya avfallsplanen samt avfallsföreskrifterna klubbades under året och aktiviteter har tagits fram för att
säkerställa materialåtervinning och ett hållbart utnyttjande av resurser inom hela kommunen. Den nya planen
syftar mycket till att även få med alla förvaltningar inom
kommunen i arbetet, inte bara avfallsenheten.
Under 2018 infördes fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar hos villahushållen i Vadstena
tätort. Insamlingen sker med fyrfackstunnor. Införandet
på landsbygden kommer att starta under 2021 och vara
helt infört i kommunen under samma år.
Projektering för registreringsterminaler på Vadstena återvinningscentral har också påbörjats. Systemet beräknas
vara installerat och i bruk under andra kvartalet 2019.
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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
Med sammanställd redovisning avses den
kommunala motsvarigheten till koncernredovisning. Syftet med redovisningen är att ge
en samlad bild av nämndernas och bolagens
verksamheter och ekonomiska ställning. Den
sammanställda redovisningen baseras på
kommunens och dotterföretagens balans- och
resultaträkningar.
Bolag
I kommunens sammanställda redovisning ingår förutom
nämndernas verksamheter även de, indirekt eller direkt,
helägda bolagen Vadstena Fastighets AB (VFAB), Vadstena Stadshus AB, Vadstena Kommunfastigheter AB,
Vadstena Turism & Näringsliv AB samt Vadstena Förvaltnings AB. Kommunen äger endast 11,25 procent, mot
tidigare 20 procent, av VÖKBY Bredband AB efter att
delar av bolaget såldes under 2014. Ägarandelen är därmed så låg att bolaget inte ska ingå i den sammanställda
redovisningen.
Förutom Vadstena Fastighets AB, med dess dotterbolag
Vadstena Förvaltning AB och Vadstena Turism och Näringsliv har de övriga bolagen i koncernen haft mycket
begränsad verksamhet under 2018. Analysen nedan fokuserar därför på Vadstena Fastighets AB med dotterbolag,
Vadstena Turism och Näringsliv samt kommunkoncernen i sin helhet.
Vadstena Fastighets AB och Vadstena Förvaltning AB
Bolagets övergripande mål är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. I detta ingår bl.a. att kunna erbjuda
goda, sunda och prisvärda bostäder, 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 26 fastigheter innehållande
52 601 m2 bostäder samt 16 520 m2 lokaler. Verksamheten omfattar förutom förvaltning av det helägda fastighetsbeståndet även Vadstena kommuns fastighetsbestånd.
Förvaltningsuppdraget gentemot kommunen regleras genom separat avtal, detta avtal flyttades från och med 2018
till dotterbolaget Vadstena Förvaltnings AB.
Vadstena Turism och Näringsliv AB
Bolagets övergripande mål är att leda, driva och utveckla
turism, besöksnäring och näringsliv inom kommunen.

Resultat och kapacitet
Förändring av kostnader och intäkter
Verksamhetens intäkter (exklusive skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning) i kommunkoncernen 2018
minskade med 3,5 mnkr (1,9 procent) jämfört med 2017
och verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar ökade med 3,5 mnkr (0,6 procent). Det medförde att nettokostnaderna ökade med totalt 7,1 mnkr (1,7 procent).
Tar man bort jämförelsestörande poster från de båda åren
i form av realisationsvinster, nedskrivningar mm blir förändringen av nettokostnaden 6,7 mnkr (1,6 %).
Investeringsvolym
Kommunkoncernens totala bruttoinvesteringar uppgår till
90,1 mnkr, varav 15,8 mnkr avser Vadstena Fastighetsbolag
AB . Investeringstakten för kommunkoncernen kommer
öka kommande år.
Finansnetto
Finansnettot har förbättrats jämfört med 2017. Från -2,1
mnkr för 2017 till -1,0 mnkr 2018. Finansiella intäkter
har ökat med 349 tkr och finansiella kostnader har minskat med 782 tkr. Framför allt är det Vadstena Fastighets
AB:s räntekostnader som har minskat.
Resultat
Vadstenas sammanställda redovisning visar ett positivt resultat före skatt på 14,1 mnkr vilket är ett starkt resultat
men något lägre än 2017 då resultatet var 16,2 mnkr.
Vadstena Fastighetsbolag AB, med dess dotterbolag visar
ett resultat före skatt på 5 322 tkr (2 574 tkr före skatt
2017) vilket är bättre än budgeterat resultat på 2 980 tkr.
Skatten år 2018 uppgår till 272 tkr. Efter skatt blir då
årets resultat 5 050 tkr.
Vadstena Turism och Näringsliv AB visar ett negativt resultat på 409 Tkr, hänförligt till uppstartskostnader.
20

17,1

15

14,9

14,1

8,5

10
5,2
5
0

2014

2015

2016

Årets resultat före skatt (mnkr) 2014-2018

2017

2018

42

43

DEL 3 | SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

DEL 3 | SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Soliditet
Soliditet som är ett mått på kommunkoncernens långfristiga finansiella förmåga och mäter andelen eget kapital i
förhållande till de totala tillgångarna, har ökat något från
37,5 procent till 38,3 procent, främst kopplat till kommunkoncernens vinstnivå.
45
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Långfristiga skulder och låneskuld
Den långfristiga skulden, som består av långfristiga lån
samt förutbetalda investeringsbidrag, har under året ökat
med 1,6 mnkr och uppgår på balansdagen till 243,2
mnkr. Skillnaden beror på förutbetalda investeringsbidrag
hos kommunen.
260
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Låneskuld för kommunkoncernen (mnkr) 2014-2018

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 har minskat från
99,2 procent 2017 till 66,9 procent 2018. Det är en effekt
av att kommunens högre investeringsnivå har finansierats
med egna medel. 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
2018 uppgick till 273,1 mnkr. Det är en ökning med 42,9
mnkr sedan 2017.
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Årets verksamhet
Vadstena Fastighets AB
I januari färdigställdes 18 st radhus på Drottningmarken.
Fastigheten Vadstena 4:133 samt del av Vadstena 4:132
har förvärvats i syfte att bygga ett trygghetsboende med
30 st lägenheter med tillhörande gemensamhetsyta. Investering har skett i nytt fiberbaserat datanät till samtliga
lägenheter.

Vadstena Turism och Näringsliv AB
Bolaget har fortsatt att bygga upp sin verksamhet och
samarbetet med lokala, regionala och nationella aktörer.
Näringslivsservice har erbjudits i form av lotsning och
återkommande mötesplatser för och med näringslivet.
Projekt för destinationsutveckling har startats upp och ett
platsvarumärke har tagits fram som plattform för kommunikation och marknadsföring.

Verksamheten i dotterbolaget Vadstena förvaltnings AB
startade 1 januari 2018, genom att den del av förvaltningsorganisationen som arbetar med de kommunala
fastigheterna överfördes dit.

Framtiden
Vadstena Fastighets AB
Marknadsläget präglas av stor efterfrågan på lägenheter,
en situation som bedöms bestå under lång tid framöver.
Under 2019 planeras för uppstart av ytterligare nyproduktion avseende ca 50 st lägenheter i två separata byggprojekt.

Vakansgraden för året har varit 0,25 procent vilket är lägre
än 2017 då den var 0,65 procent. Till vakanser ska läggas
hyresförluster i samband med omflyttningar vilket gör att
de sammanlagda hyresförlusterna för 2018 uppgår till 1,2
procent (1,4 procent 2017) av hyresintäkterna för bostäder. Omflyttningstakten för helåret blev 16 procent vilket
är lika som 2017 (16 %).
Under 2017 genomfördes en extern värdering av bolagets
fastighetsbestånd. Värderingen visar ett marknadsvärde
om 653,4 mnkr att jämföras med fastigheternas bokförda
värde om 269,2 mnkr per den 31 december 2018.

Vadstena Turism och Näringsliv AB
Bolaget avser att verka för stärkt värdskap via nytt besökskontor och turistinformation i bred samverkan.
Platsvarumärket är ledstjärnan för bolagets insatser, liksom strategiska samarbeten på alla nivåer, för att uppnå
näringslivsutveckling, destinationsutveckling och marknadsföring av Vadstena, en kreativ historia.

Enligt gällande ägardirektiv ska avkastningen på eget
kapital över tid vara högre än kostnaden för lånat kapital. Avkastningen 2018 på eget kapital uppgår till 14,4
procent att jämföra med kostnaden för lånat kapital som
uppgår till 1,23 procent. Styrelsen och vd gör bedömningen att den verksamhet som bolaget bedrivit under 2018
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och att det utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING VADSTENA KOMMUN

2018-12-31, tkr

I koncernen ingående enheter

Tillgångar

Skulder &
avsättning

Eget kapital

Ägd andel
%

Årets resultat

Soliditet
Antal
%
anställda

100

5.024

294.632

264.806

29.826

10

22

-

9.246

383.311

150.256

233.055

61

593

Vadstena stadshus AB

100

-45

6.100

660

5.440

89

0

Vadstena Turism & Näringsliv AB

100

-408

5.359

418

4.941

92

2

Vadstena Kommunfastigheter AB

100

-7

117

57

60

51

0

Vadstena Förvaltnings AB

100

26

8.972

8.567

405

5

23

-

0

-37.817

-17.365

-20.452

13.836

660.674

407.399

253.275

Vadstena Fastighets AB
Vadstena kommun

Elimineringsposter
Totalt för koncernen
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RESULTATRÄKNING
tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Nedskrivningar

Not

Kommunen
2018

Kommunen
2017

Koncernen
2018

Koncernen
2017

1
2
3
3

130.810
-550.179
-20.007
0

137.252
-549.206
-17.330
0

185.852
-586.930
-30.531
0

189.399
-586.125
-27.773
0

- 439.376

-429.284

-431.609

-424.499

4

359.875

355.026

359.875

355.026

5
6

86.802
3.154

87.790
2.323

86.802
1.347

87.790
998

7

-1.209

-633

-2.308

-3.090

9.246

15.222

14.108

16.225

0
0
0

0
0
0

0
0
-272

0
0
-1.327

9.246

15.222

13.836

14.898

Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före
extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Skatter
Årets resultat

DEL 4 | FINANSIELL REDOVISNING

BALANSRÄKNING
Kommunen
2018

Kommunen
2017

Koncernen
2018

Koncernen
2017

8

3.300

2.955

3.300

2.955

9
10
11

251.524
15.163
25.628
295.615

198.237
16.859
20.438
238.489

527.507
25.272
11.973
568.052

469.115
28.452
12.383
512.905

Bidrag till statlig infrastruktur

12

7.920

8.360

7.920

8.360

Förråd
Övriga omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

13
14
15

71
8.653
40.589
30.463
79.776

41
6.907
31.637
82.601
121.186

71
8.653
41.809
34.169
84.702

41
6.907
28.883
81.221
117.052

Summa tillgångar

383.311

368.035

660.674

638.317

Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital

16

9.246
10.500
213.309
233.055

15.222
10.500
198.087
223.809

13.836
10.500
228.939
253.275

14.898
10.500
214.041
239.439

Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser

tkr

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

Not

17

32.289

29.727

32.289

29.727

Andra avsättningar
Summa avsättningar

18

513
32.802

5.023
34.750

5.264
37.553

9.527
39.254

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

19
20

3.715
113.739
117.454

2.167
107.309
109.476

243.215
126.631
369.846

241.667
117.957
359.624

383.311

368.035

660.674

638.317

Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga
säkerheter

21

0

0

17.600

17.600

Pensionsförpliktelser som inte har
upptagits bland skulderna eller
avsättningarna

22

176.235

180.022

176.235

180.022

Leasing

23

0

0

0

0

0

0

354

324

224.500

224.500

1.000

1.000

400.735

404.522

195.189

198.946

Övriga ansvarsförbindelser
Borgensåtagande
Summa panter och
ansvarsförbindelser

24
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FINANSIERINGSANALYS
tkr
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning
Justering för övriga
ej likviditetspåverkande poster
Ökning/minskning (-) pensionsskuld
Ökning/minskning (-) avsättning
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
Investering i immateriella
anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella
anläggningstillgångar
Investering i materiella
anläggningstillgångar

Not

25

Kommunen
2018

Kommunen
2017

Koncernen
2018

Koncernen
2017

9.246
20.007

15.222
17.330

13.836
30.531

14.898
27.773

-137
2.562
-4.510

-912
3.530
-429.284
3.181

135
2.562
-4.510

1.767
3.530
-424.499
3.181

27.168

38.351

42.554

51.149

-29

0

-29

0

-8.952

7.277

-12.928

5.383

-1.747

1.173

-1.747

1.173

6.430

-8.989

8.650

-14.762

22.870

37.812

36.500

42.943

-1.610

-688

-1.610

-688

0

0

0

0

-71.235

-22.010

-85.379

-66.812

Försäljning av materiella
anläggningstillgångar

1.879

1.572

1.879

0

Investeringar i finansiella
anläggningstillgångar

-5.600

-1.026

0

-526

Försäljning av finansiella
anläggningstillgångar

0

0

0

0

-76.566

-22.152

-85.110

-68.026

Medel från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Nya investeringsbidrag
Upplösning investeringsbidrag
Amortering av långfristig fordran
Amortering av skuld
Medel från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring av likvida medel

0

0

0

30.000

1.702
-154
10
0

0
-141
10
0

1.702
-154
10
0

0
-141
10
0

1.558

-131

1.558

29.869

82.601

67.072

81.221

76.435

30.463

82.601

34.169

81.221

-52.138

15.529

-47.052

4.786
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1

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

2

Summa
Varav jämförelsestörande poster:
- realisationsförlust

Summa

Koncernen
2017

11.991
15.183
14.606
71.234
10.029
7.767

10.642
14.279
14.110
77.923
15.088
5.210

11.991
15.183
69.648
71.234
10.029
7.767

10.642
14.279
67.610
77.923
15.088
3.857

130.810

137.252

185.852

189.399

977
977

1.352
1.352

977
977

1.352
1.352

-343.205
-86.089
-19.156
-45.176
-56.553

-338.780
-84.605
-17.013
-45.948
-62.860

-370.739
-86.089
-19.155
-53.629
-57.318

-363.623
-84.605
-17.013
-57.942
-62.942

-550.179

-549.206

-586.930

-586.125

0
0

0
0

0
0

0
0

-1.264
-12.997
-5.746
0

-929
-11.838
-4.563
0

-1.264
-21 551
-7 716
0

-929
-19 786
-7 058
0

-20.007

-17.330

-30.531

-27.773

361.410
0
0
- 1.083
-452

356 130
0
0
395
-1.499

361.410
0
0
- 1.083
-452

356.130
0
0
395
-1.499

359.875

355.026

359.875

355.026

61.165
2.416
15.831
1.166
3.798
2.426

56.852
7.796
14.306
0
4.029
4.879

61.165
2.416
15.831
1.166
3.798
2.426

56.852
7.796
14.306
0
4.029
4.879

0
0

-72
0

0
0

-72
0

86.802

87.790

86.802

87.790

Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt
Mellankommunal utjämning
Slutavräkning 2017
Preliminär/slutavräkning 2017
Preliminär slutavräkning 2018
Summa

5

Koncernen
2018

Avskrivningar
Avskrivningar immateriella tillgångar
Avskrivningar byggnader och mark
Avskrivningar maskiner och inventarier
Nedskrivning

4

Kommunen
2017

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

3

Kommunen
2018

Generella statsbidrag
Bidragsintäkter
Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämningsbidrag
Kommunal fastighetsavgift
Regleringsbidrag
Generella statsbidrag
Utjämningsbidrag LSS
Bidragsavgifter
Regleringsavgift
Utjämningsavgift LSS
Summa
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Kommunen
2018

Kommunen
2017

Koncernen
2018

Koncernen
2017

8
1.877
989
251
29

0
1.415
484
290
134

78
0
989
251
29

89
0
484
290
135

3.154

2.323

1.347

998

-18
-741
0
-400
-50

-23
-559
0
0
-51

-1.115
-741
0
-400
-52

-2.478
-559
0
0
-53

-1.209

-633

-2.308

-3.090

13.012
-9.712

11.402
-8.447

13.012
-9.712

11.402
-8.447

Bokfört värde

3.300

2.955

3.300

2.955

Avskrivningstider

5 år

5 år

5 år

5 år

Redovisat värde vid årets början
Årets investeringar
Årets avskrivningar

2.955
1.610
-1.265

3.196
688
-929

2.955
1.610
-1.265

3.196
688
-929

Redovisat värde vid årets slut

3.300

2.955

3.300

2.955

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

448.994
-197.470

384.798
-186.561

877.344
-349.838

799.492
-330.377

Bokfört värde

251.524

198.237

527.506

469.115

Avskrivningstider

15-75 å

15-75 år

15-200 år

15-200 år

tkr

6

Finansiella intäkter
Räntor på likvida medel
Räntekompensation kommunal borgen
Utdelningar på aktier och andelar
Ränta VA-anläggningar
Övriga finansiella intäkter
Summa

7

Finansiella kostnader
Räntekostnader
Ränta på pensionsavsättningar
Försäljn. finansiella anläggn.tillgångar
Nedskrivn. finansiella anläggn.tillgångar
Övriga finansiella kostnader
Summa

8

Immateriella tillgångar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

9

Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.
Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning fullt ut även i kommunen. Jämförelsetal är ej omräknade.
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Redovisat värde av avyttringar och
utrangerade anläggningstillgångar
Avskrivningar
Nedskrivning
Korrigering från tidigare år

198.237
67.105

193.332
17.510

469.115
82.123

413.843
75.824

-822
-12.996
0
0

-220
-11.835
0
-550

-2.182
-21.550
0
0

-220
-19.782
0
-550

Redovisat värde vid årets slut

251.524

198.237

527.506

469.115
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Kommunen
2018

Kommunen
2017

Koncernen
2018

Koncernen
2017

100
120.891
13.335
72.584
7.615
36.629
370
0
0
0

100
111.141
15.572
58.239
7.584
5.231
370
0
0
0

100
120.891
13.335
72.584
7.615
36.629
370
277.335
0
-1.353

100
111.141
15.572
58.239
7.585
5.231
370
270.922
1.307
-1.352

251.524

198.237

527.506

469.115

0
0
0
32.120
2.886
0
405
351
0
426
441
0
0

0
853
232
528
568
1.849
642
0
32
245
282
0
0

0
0
0
32.120
2.886
0
405
351
0
426
441
2.448
0

0
853
232
528
568
1.849
642
0
32
245
282
42.547
1.370

36.629

5.231

39.077

49.148

73.410
0

73.410
0

73.410
0

73.410
0

Utgående anskaffningsvärde

73.410

73.410

73.410

73.410

Ingående ack avskrivningar
Årets avskrivningar

-57.837
-2.238

-57.837
-2.238

-60.075

--55 599
-2 238
57.837

-60.075

--55 599
-2 238
57.837

13.335

15.573

13.335

15.573

tkr

Bokfört restvärde
Markreserv
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter för affärsverksamhet
Publika fastigheter
Fastigheter för annan verksamhet
Pågående fastighetsarbeten
Exploateringsverksamhet
Byggnader och mark VFAB
Byggnader och mark VKFAB
Eliminering p.g.a. inter försäljning
Summa
Pågående investeringar
Infart Kronoängen
Tillgänglighetsanpassning sporthall
Hamnparkens scen
Ny Förskola Vadstena 4:44
Ny skola Vadstena 3:2
Stora torget ombyggnad
Rådhustorget/Storgatan
Simhall fastighetsåtgärder
Tennisbanor Kungsvalla
Div exploateringsprojekt
Övrigt
Byggnader och mark VFAB
Byggnader och mark VKAB

Pågående investeringar avskrivs ej.

Varav anläggningstillgångar för
vatten- och avloppsverksamhet
Ingående anskaffningsvärde
Årets nyanskaffning

Utgående ack avskrivningar
Utgående restvärde

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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Kommunen
2018

Kommunen
2017

Koncernen
2018

Koncernen
2017

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

83.225
-68.062

79.570
-62.711

114.285
-89.013

113.829
-85.377

Bokfört värde

15.163

16.859

25.272

28.452

Avskrivningstider

3-10 år

3-10 år

3-10 år

3-10 år

16.859
4.130

16.925
4.500

28.453
7.512

27.820
7.693

-79
-5.747

0
-4.566

-2.742
-7.951

0
-7.061

15.163

16.859

25.272

28.452

224
13.067
1.402
470
0
0

381
13.703
2.305
470
0
0

224
13.067
1.402
470
7.922
2.187

381
13.703
2.305
470
11.593
0

15.163

16.859

25.272

28.452

tkr

10

Maskiner och inventarier

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar
Komponentavskrivning tillämpas fullt ut sedan år 2015
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Redovisat värde av avyttring och
utrangerad anläggningstillgångar
Avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
Bokfört restvärde
Maskiner
Inventarier
Fordon
Konst
Inventarier och maskiner VFAB
Inventarier och maskiner V-na förv.AB
Summa
11

Finansiella
anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Vadstena Fastighets AB
Kommentus Gruppen AB
VÖKBY Bredband AB
Förenade Småkommuners
Försäkringsaktiebolag
Stiftelsen Vadstena slotts möblering
Kommuninvest ekonomisk förening
Vindkraftandelar i Häckenäs II
Östsvenska Yrkeshögskolan AB
Inera AB
Kommunassurans Syd försäkrings AB
Complus AV (VFAB)
HBV (VFAB)
Uppskjuten skatt (VFAB)
Vadstena stadshus AB

7.600
1
1.224

7.600
1
1.224

0
1
1.224

0
1
1.224

1.900
10
6.654
348
50
42
494

2.300
10
6.654
348
50
42
494

1.900
10
6.654
348
50
42
494
5
40

2.300
10
6.654
348
50
42
494
5
40

5.500

500

0

0

23.823

19.223

10.768

11.168

Vadstena gymnastik
och idrottsförening
HC Wettern
Nästa års amortering
Långfristig fordran koncernföretag

57,5
57,5
-10
600

62,5
62,5
-10
0

57,5
57,5
-10
0

62,5
62,5
-10
0

Summa långfristiga fordringar

705

115

105

115

Summa aktier och andelar
Långfristiga fordringar
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11

Kommunen
2017

Koncernen
2018

Koncernen
2017

Finansiella
anläggningstillgångar forts.
1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

25.628

20.438

11.973

12.383

Förbifart Vadstena
Ingående beslutat bidrag
Årets bidrag till statlig infrastruktur

8.360
-440

8.800
-440

8.360
-440

8.800
-440

Återstående beslutat bidrag

7.920

8.360

7.920

8.360

Förlagslån Kommuninvest
Summa förlagslån
Redovisat värde vid årets slut
12

Kommunen
2018

Bidrag till statlig infrastruktur

Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år från och med 2012.
13

Återstående beslutat bidrag
Övriga omsättningstillgångar
Industrimark
Tomtmark
Redovisat värde vid årets slut

14

1.451
5.456

1.451
7.202

1.451
5.456

8.653

6.907

8.653

6.907

6.417

3.395

6.768

1.737

18.786
0
435
9.324
4.136
10
1.481

14.340
0
642
7.236
4.261
10
1.753

17.499
1.190
435
9.324
4.136
10
2.447

13.335
1.177
642
7.236
4.261
10
485

40.589

31.637

41.809

28.883

30.463

82.601

34.169

81.221

30.463

82.601

34.169

81.221

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Upplupna intäkter och
förutbetalda kostnader
Upplupen skattefordran
Statsbidragsfordringar
Fordran fastighetsavgift
Mervärdesskatt
Nästa års amortering
Övriga fordringar
Redovisat värde vid årets slut

15

1.451
7.202

Kassa och bank
Bank
Summa

Koncernen har en checkkredit hos Vadstena Sparbank på 15 miljoner kronor som ej var utnyttjad vid bokslutstillfället.
16

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

224.541
10.500

15.222

239.439
10.500
13.836

223.809

253.275

239.439

223.809
10.500

208.587
10.500

9.246
233.055

2013 beslutade kommunfullmäktige att avsätta 10,5 mnkr av 2012 års resultat i en resultatutjämningsreserv.

14.898
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Kommunen
2017

Koncernen
2018

25.414
0
573

23.411
0
515

25.414
0
573

23.411
0
515

Summa pensioner
Löneskatt

25.987
6.302

23.926
5.801

25.987
6.302

23.926
5.801

Summa avsatt till pensioner

32.289

29.727

32.289

29.727

0

0

0

0

29.727
6.302
3.019

26.197
5.113
3.717

29.727
6.302
3.019

26.197
5.113
3.717

2.302
741
0
0
-24
-958
501

2.968
559
205
0
-15
-875
688

2.302
741
0
0
-24
-958
501

2.968
559
205
0
-15
-875
688

32.289

29.727

32.289

29.727

97,0

91,0

97,0

91,0

tkr

17

Kommunen
2018

Koncernen
2017

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

Antal visstidsförordnanden
Avsatt till pensioner
Ingående avsättning
varav löneskatt
Nya förpliktelser under året
varav
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Pension för efterlevande
Livränta
Övrig post
Årets utbetalningar
Förändring av löneskatt
Summa avsatt till pensioner
Aktualiseringsgrad, procent
18

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

586
155
-586

1.654
587
-1.655

586
155
-586

1.654
587
-1.655

Utg. avsättning avgångsvederlag

155

586

155

586

Avser avgångsvederlag för anställda som slutat i kommunen.
Avsättning omställningsförsäkring

Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråkstagna avsättningar

209
5
-43

188
187
-166

209
5
-43

188
187
-166

Utg. avsättning avgångsersättning

171

209

171

209

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

4.228
0
-4.041

0
4.228
0

4.228
0
-4.041

0
4.228
0

187

4.228

187

4.228

4.751

4.504

4.751

9.527

Uppskjutna skatter
Uppskjutna skatter
Summa andra avsättningar

513

5.023
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19

Kommunen
2018

Kommunen
2017

Koncernen
2018

Koncernen
2017

0

0

239.500

239.500

4.380
-665

2.678
-511

4.380
-665

2.678
-511

3.715

2.167

3.715

2.167

19

18

19

18

3.715

2.167

243.215

241.667

Långfristiga skulder
Lån i bank och kreditinstitut
Förutbetalda intäkter
som regleras över flera år
Investeringsbidrag
Ack. upplösning av investeringsbidrag
Summa förutbetalda intäkter
Återstående antal år (vägt snitt)
Summa långfristiga skulder

Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.
20

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupen pensionskostnad avgiftsbestämd
pension inkl. löneskatt
Semester- och övertidsskuld
Upplupna kostnader och förutbet intäkter
Kommande års amortering lån
Arbetsgivaravgifter
Anställda skatter
Mervärdesskatt
Förutbetalda skatteintäkter
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

25.918

19.608

33.367

24.708

15.188
18.752
13.684
245
6.108
5.111
223
3.035
25.475

14.304
20.136
11.654
141
5.744
4.827
122
2.628
28.145

15.188
18.752
16.630
245
6.108
5.111
223
3.035
27.972

14.304
20.136
18.659
141
5.744
4.898
122
2.628
26.617

113.739

107.309

126.631

117.957

21 Ställda panter
Vadstena Fastighets AB

0

0

17.600

17.600

180.022
35.147
310
1.529
2.359
0
0
104
-7.349

184.974
36.079
313
1.573
0
2.715
0
-997
-7.027

180.022
35.147
310
1.529
2.359
0
0
104
-7.349

184.974
36.079
313
0
1.404
2.715
0
-997
-7.027

176.975

181.551

176.975

181.551

-740

-1.529

-740

-1.529

176.235

180.022

176.235

180.022

22 Pensionsförpliktelser som inte
har upptagits bland skulder eller
avsättningar
Ingående ansvarsförbindelser
varav löneskatt
Aktualisering
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Bromsen
Tillförd förtroendevald pension
Övrig post
Årets utbetalning
Summa pensionsförpliktelser
Förändring löneskatt
Utgående ansvarsförbindelse

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper, se sid. 60
23 Framtida leasingkostnader
Leasingavtal bilar
- inom ett år
- senare än ett år men inom tre år

0
0

0
0

0
0

0
0

Summa leasingkostnader

0

0

0

0

Leasing understigande tre år betraktas som operationell leasing
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Kommunen
2018

Kommunen
2017

Koncernen
2018

Koncernen
2017

24 Borgensåtaganden
Kommunägda företag
Vadstena Fastighets AB
VÖKBY Bredband AB
Summa borgensåtaganden

223.500

223.500

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

224.500

224.500

1.000

1.000

Vadstena kommun har i januari 1995 genom beslut i kommunfullmäktige 1994-09-15 § 76 ingått en solidarisk borgen
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner
och landsting/regioner som per 2018-12-31 var medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
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 storleken på de medel

som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vadstena kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras
att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar
till 406 323 006 299 kronor. Kommunens andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 273 628 406 kronor (0,068 procent)
och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 273 015 751
kronor (0,068 procent).

25 Justering för ej likviditetspåverkande poster
Skattekostnader Vadstena Fastighets AB
Realisationsvinst
Realisationsförlust
Nedskrivning finansiell anl.tillgång
Upplösning statlig infrastruktur
Summa
ej likviditetspåverkande poster

0
-977
0
400
440

0
-1.352
0
0
440

272
-977
0
400
440

1.327
0
0
0
440

-137

-912

135

1.767
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DRIFTREDOVISNING
Budget

tkr
Nämnd/styrelse

Kostnader

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Valnämnd

Utfall

Intäkter

Kostnader

Netto
Budget

Intäkter

Netto
Utfall

Nettokostnad
avvikelse
mot budget

-1.109

0

-937

0

-1.109

-937

172

-71.312

19.355

-76.926

22.181

-51.957

-54.745

-2.788

-637

180

-475

176

-457

-300

157

-1.509

600

-883

89

-909

-793

116

-733

0

-719

0

-733

-719

14

-23.753

5.322

-27.428

9.048

-18.431

-18.380

51

Kultur- och
utbildningsnämnd

-201.508

18.151

-211.527

29.421

-183.357

-255.980

72.264

-259.250

82.332

-183.716

-182.106
-176.918

1.251

Socialnämnd

-578.144 143.247

-440.669

-434.897

5.772

Överförmyndare
Revisorer
Samhällsbyggnadsnämnd

Summa
nämnder och styrelse
Finansförvaltning
Summa
driftredovisning

-556.541 115.872
-12.232

6.798

460.005

-16.653

460.796

447.773

444.143

-3.630

-568.773 575.877

-594.797

604.043

7.104

9.246

2.142

INVESTERINGSREDOVISNING
tkr
Nämnd/styrelse
Kommunstyrelse
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Summa

Utgifter

Inkomster

Netto

Budget

Avvikelse

-57.885
-13.670
-2.566
-1.481

485
1.024
298
0

-57.400
-12.646
-2.268
-1.481

-46.988
-31.958
-7.753
-6.939

-10.412
19.312
5.485
5.458

-75.602

1.807

-73.795

93.638

19.843
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AVSLUTADE INVESTERINGSPROJEKT
Nämnd

Budget

Förbrukat
2018

Total
budget

Förbrukat
totalt

Avvikelse mot
totalbudget

0
651
777
1.768
0
0
0
370
0
846
0
2.900

8.640
7.690
2.577
1.682
337
229
204
222
162
176
-164
0

0
651
2.469
1.800
0
0
0
370
0
900
950
2.900

8.640
7.690
3.492
1.714
337
229
249
222
162
176
616
0

-8.640
-7.039
-1.023
86
-337
-229
-249
148
-162
724
334
2.900

4.500
3.000
1.134
1.000
1.000
150
0
0

4.184
2.931
1.074
623
317
154
124
61

4.500
3.000
1.134
1.000
1.000
150
0
7.393

4.184
2.931
1.074
855
317
154
124
6.928

316
69
60
145
683
-4
-124
465

3.697
2.406
1.150
75
425

1.201
679
242
71
71

3.697
2.406
1.150
75
500

1.201
679
242
71
123

2.496
1.727
908
4
377

5.640
442
528
329

657
442
225
158

5.540
442
528
329

657
442
225
158

4.883
0
303
171

32.788

34.969

42.884

43.892

-1.008

2018

Kommunstyrelse
Lekbrodern 3, Fastighet
IT-infrastrukturnät
Tillgänglighetsanpassning sporthall
Tennisbanor Kungsvalla
Rödtornet, fastighetsinvesteringar
Kompressor Ishall
Grindar Kungsvalla IP
Planeringssystem Time Care
Apoteket, ombyggnad lokal
Bilar, maskiner och inventarier
Om- och tillbyggnad Petrus Magni
Ofördelat nämndprojekt
Samhällsbyggnadsnämnd
Genomfarten
Gatusanering
Båtplatser/Marin service
Hamnparkens scen
IT-infrastrukturnät (bredband)
Belysning gatu/cykelvägar
Servicebyggnad Hamnparken
Omdaning Storgatan
Kultur- och utbildningsnämnd
IT-satsning infrastruktur
Allmän inredning KUN
Kulturskolan
Möbler Petrus Magni bibliotek
Simhall utrustning
Socialnämnd
Övriga inventarier socialnämnd
Välfärdsteknik särskilda boenden
Tekniska hjälpmedel
Wifi/fiber Särskilda boenden
Summa
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PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT
Nämnd

Budget

Förbrukat
2018

Förbrukat
totalt

Kvar av
budget

33.000
0
6.676
0

31.715
2.196
1.388
201

31.743
2.844
1.338
201

1.285
-2.196
5.288
-201

6.210
800
500
1.000
6.000
63
5.100
1.000
300
200

2.685
134
414
46
35
12
0
0
0
0

2.685
134
414
46
35
29
0
0
0
0

3.525
666
86
954
5.965
51
5.100
1.000
300
200

60.849

38.826

39.469

22.023

2018

Kommunstyrelse
Nya förskolan Omma
Lokalprojekt skolor och kök
Gemensamma datasystem
Simhall fastighet
Samhällsbyggnadsnämnd
Exploatering Drottningmarken
Brygga hamnarmen
Exploatering div. områden
Infart Kronoängen
Rådhustorget
Skatebana
Gång- och cykelväg till Motala
Birgittastranden
Ställplats husbilar
Lekplatser
Summa
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om
kommunal redovisning 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.
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 bl. a realisationsvinster
samt nedskrivning av anläggningstillgångar.
Förändringar i nämndstruktur
Det har skett förändringar i nämndstrukturen som
påverkar jämförelsetal mellan åren för berörda nämnder.
Vid årsskiftet 15/16 bildades samhällsbyggnadsnämnden.
Det var en hopslagning av tidigare bygg- och miljönämnden samt den del av kommunstyrelsen som avsåg
teknisk verksamhet. Från kultur- och utbildningsnämnden överfördes till samhällsbyggnadsnämnden
de delar som avsåg hamnverksamhet. Från 2018 har
fastighetsverksamheten flyttats från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsens förvaltning.
Intäkter
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter
baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med
rekommendation RKR 4.2 Redovisning av skatteintäkter.

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 18 Redovisning av intäkter. Tidigare
redovisades dessa så att de reducerade det bokförda
värdet.
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 emellertid 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 2018. 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.
Lånekostnader
Vadstena kommun tillämpar huvudmetoden enligt
rekommendation RKR 15.1 redovisning av lånekostnader. 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 (22 750 år 2018) och gäller som gemensam
gräns för materiella och immateriella tillgångar.
Exploateringstillgångar
Exploateringstillgångar redovisas som omsättningstillgång.
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Avsättningar
Enligt rekommendation RKR 10.2 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 RIPS07. 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 har försäkrat hela sitt pensionsåtagande.
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel
Enligt rekommendation RKR 7.1 Upplysningar
om pensionsmedel och pensionsförpliktelser, 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 2.1 Särskild avtalspension och
visstidspension, 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.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Sammanställd redovisning
Enligt den kommunala redovisningslagen ska
årsredovisningen omfatta en sammanställd redovisning.
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag där
kommunen har minst 20 procents inflytande i. Syftet
med den sammanställda redovisningen är att ge en
helhetsbild av kommunens ekonomi och åtaganden.
Inom koncernen finns verksamheter som bedrivs i
företagsform och som kommunen har ett betydande
inflytande i.
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 mellan-havanden mellan kommunen och
respektive företag. Eventuella periodiseringsdifferenser
korrigeras.
Interna redovisningsprinciper
Kapitaltjänstkostnader
Kapitaltjänstkostnaden utgörs av avskrivningar och
intern ränta. Avskrivningen beräknas på tillgångarnas
ursprungliga nettoanskaffningsvärde och är linjär,
d.v.s. lika stort belopp varje år under nyttjandetiden.
Intern ränta beräknas på tillgångarnas bokförda värden.
Räntesatsen 2018 var 1,75 procent (1,75 procent 2017).
Personalomkostnadspålägg
I samband med bokföring av lön kostnadsförs
personalomkostnader
(arbetsgivaravgifter,
avtalsförsäkringar och intjänad pensionsrätt). Under 2018
har kalkylerat personalomkostnadspålägg varit 39,17
procent (38,33 procent 2017) enligt rekommendation
från Sveriges Kommuner och Landsting, vilket är samma
nivå som 2016.
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