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Ordföranden har ordet

Året som gått
Då har vi redan påbörjat ett nytt år 2020, men hur har då 
året som gått varit? 
År 2019 har varit mitt första år som kommunstyrelsens 
ordförande. Jag är stolt och glad över att ha fått detta för-
troende som jag efter bästa förmåga ska förvalta väl med 
ödmjukhet och respekt. 

Majoriteten bestående av M, S och Mp har tagit sig an de 
utmaningar och möjligheter som finns, och försöker se en 
gemensam verklighetsbild och finna en politisk samsyn i 
så många frågor som möjligt med alla partier i Vadstena.

Väldigt mycket positivt har hänt under det gångna året i 
kommunen. Några exempel är:
• Den vackra förskolan Omma invigdes och verksamhe-
ten har rivstartat.
• Nyrenoverat reningsverk med kraftigt minskad miljöpå-
verkan på Vättern.
• Skolan i Vadstena ligger åter i toppskiktet i Sveriges skol-
ranking.
• Vadstena blir årets raket på företagsrankingen i Sverige.

Vi gläds åt en låg arbetslöshet i kommunen som helhet. 
Det är också mycket glädjande att sjukfrånvaro i kommu-
nens förvaltning har minskat. Vadstena kommun är en 
attraktiv arbetsgivare och vi har oftast många sökande till 
lediga tjänster. Det är ibland svårare inom vissa bristyr-
ken, där vi konkurrerar med våra större grannkommuner.

För att motverka ensamheten bland äldre så har samtals-
grupper bildats. Jag är speciellt glad över att vi har lyckats 
nå en total politisk enighet om att investera upp till 240 
miljoner kronor i det kommande skolprojektet. Projektet 
innefattar en ny skola för klasserna 3-6, en ombyggnad av 
Katarinaskolan, ett nytt centralkök och en ny sporthall 
för att ersätta verksamheterna vid Sankt Per och Culinar. 
Skollokalsfråga har hanterats av diverse olika majoriteter 
i många år, men nu äntligen har vi lyckats ena politiken 
i Vadstena att ta ett enigt beslut i kommunfullmäktige. 

Vadstena turist- och näringslivsbolag har öppnat ett Info-
center i sin nya lokal på Storgatan och fått en flygande 
start med många besökare, nöjda företagare och ett nytt 
rekord när det gäller besökande turister.

Under årets sista dagar så hann vi även med att komma 
i mål och ta beslut om den nya bolagsstrukturen i kom-
munkoncernen, som även den har diskuterats under lång 
tid. 

Vi kunde också, äntligen, tillsätta kommundirektör och 
ekonomichef. Dessa har mycket viktiga ledande funktio-
ner inom förvaltningen. Vi hälsar både Madeleine An-
dersson och Birgitta Calén varmt välkomna till oss. 

Vadstenas plånbok
Vi kan för 2019 presentera ett koncernresultat på 11,7 
miljoner kronor där kommunens resultat utgör 7,5 miljo-
ner kronor. Vadstena kommun har i grunden en mycket 
god ekonomi och är klart på den bättre halvan i Sverige. 
Dock saknas inte utmaningar för oss, då prognoserna sä-
ger att skatteintäkterna och statliga bidrag inte kommer 
att öka i samma takt som inflation och demografi. De 
pengar vi har i vår gemensamma plånbok måste vi han-
tera så klokt som möjligt, vilket innebär att det kommer 
att ske vissa förändringar och anpassningar i kommunens 
olika verksamheter. Effektiviseringar är nödvändiga både 
inom och mellan våra nämnders verksamhetsområden. 

Byggkranar i stadsbilden
Nu ser vi återigen byggkranar i Vadstena vilket är otroligt 
glädjande att den efterlängtade byggnationen kommit 
igång. Vårt eget bostadsbolag VFAB bygger för fullt på 
två platser. Den ena platsen är på Kalkhagsvägen där det 
nya trygghetsboendet (3o lägenheter) uppförs, vilket har 
skapat ett stort intresse. Den andra platsen är Drottning-
marken, där det är populära parhus (28 marklägenheter) 
som byggs. Även andra privata intressenter bygger både 
parhus och villor nu i Vadstena vilket visar på investe-
ringsvilja och efterfrågan.

På gång
Det är mycket på gång. En ny vårdcentral planeras och 
arbetsnamnet är vårdcentrum. Det används i det lite nya 
moderna vårdsverige som kommer att möjliggöra fram-
tida behov. Flera stora byggintressenter knackar på dör-
ren och vill vara med och utveckla Vadstena t.ex. Birgit-
taområdet. HSB kommer att påbörja nyproduktion vid 
Vätterngården och Bovieran på Tycklingeområdet. 
Ombyggnationen av Rådhustorget påbörjas under våren 
med att förlänga stensättningen på Storgatan. Vi hoppas 
även att vi kan komma igång med skollokalsprojektet så 
fort som möjligt, men det är beroende av det domslut vi 
väntar på.

Samarbete är nyckeln till att klara de ekonomiska utma-
ningarna och de behov av kompetensförsörjning vi står 
inför. Vi har redan under hösten påbörjat ett samarbete 
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Peter Karlsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

med Boxholm kommun, där vi säljer tjänster från kosten-
heten. Från Mjölby kommun köper vi stöd till löneadmi-
nistration. Vi ska undersöka möjligheterna att samarbeta 
ännu mera med våra grannkommuner. Det kan t.ex. gälla 
räddningstjänst, IT och sociala tjänster. 
Tillsammans med kommunledning kommer jag att fort-
sätta och även utöka besöken runt om i kommunen inom 
olika verksamheter, för att öppna upp en dialog och lyss-
na på vardagsproblemen. Vad kan vi som kommun hjälpa 
till med? Hitta lösningar, förmedla kontakter och försöka 
förenkla stora problem till lite mindre.

Detta är ett litet axplock av allt som hänt och händer i 
kommunen och det möjliggörs av alla de som arbetar 
inom kommunens verksamheter. 

Jag vill avsluta med att tacka alla medarbetare i kommu-
nen för ert fantastiska arbete under året som gått, ert dag-
liga engagemang i verksamheterna för att möta våra med-
borgares behov. Jag vill också passa på och tacka det stora 
och fina föreningsliv som verkligen gör skillnad och gör 
Vadstena kommun attraktivt. Tack alla föräldrar, ledare 
och seniorer som outtröttligt bryr sig om våra kommun-
invånares fritid, unga som äldre.
Sist men inte minst tack till alla kommuninvånare som 
har valt att bo här, det är vi tillsammans som skapar Vad-
stena kommun.
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2019 var det första året som Vadstena kommun arbetade 
utifrån ett nytt sätt att styra och leda kommunen – tillits-
baserad styrning och ledning. Detta innebär bland annat 
ett minskat fokus på detaljerade ettåriga politiska mål till 
förmån för ett mer långsiktigt och strategiskt inriktat ar-
bete. Den styrande politiska majoriteten formulerade där-
för efter valet 2018 tre strategiska inriktningsmål som ska 
gälla för mandatperioden – växande Vadstena, attraktiva 
Vadstena samt hållbara Vadstena.

Alla kommunens nämnder har därefter, utifrån sina 
olika ansvarsområden, utarbetat mål för sina respektive 
verksamheter som ska bidra till att långsiktigt uppnå de 
strategiska målen. Även de kommunala bolagen arbetar 
utifrån de gemensamma strategiska målen, men det redo-
visas senare i rapporten (sid 48-49).

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

Under 2019 minskade tyvärr kommunens invånarantal 
med 86 personer. Vadstenas befolkning är dock stabil i 
be märkelsen att utflyttning inte är den största förklarings-
faktorn. Istället är det låga födelsetal i kombination med 
att ett relativt stort antal äldre avlidit som är förklaringen 
till befolkningsminskningen. Med en hög andel äldre i be-
folkningen sammanfaller vissa år ett högre antal avlidna 
med ett lägre antal födda, vilket alltså skedde under 2019. 

Vadstena fortsätter att växa fysiskt, och under året har 
flera viktiga insatser gjorts. Översiktsplanen, som styr all 
markanvändning i kommunen, har börjat ses över i syfte 
att aktualisera dess innehåll. Det är viktigt för att kunna 
fortsätta att vara en attraktiv kommun att bo och/el-
ler verka i. En detaljplan för Birgittaområdet, en helt ny 
framtida stadsdel i Vadstena innerstad har påbörjats. Om-
rådet i Vadstena som tidigare helt dominerades av Birgit-
tas sjukhus ska få ny form och ett nytt innehåll bestående 
av såväl bostäder som verksamhetslokaler. Därutöver har 
70 nya bostäder möjliggjorts på andra platser i kommu-
nen, genom detaljplanebeslut 2019. 
Det mänskliga växandet är kanske som mest tydligt hos 
barn – som varje dag lär sig något nytt och som ständigt 
utvecklas såväl kroppsligt som mentalt. Vadstena kommun 

Strategiskt målarbete 2019

har här lyckats kombinera höga ambitioner för barns lä-
rande med höga skolresultat. 2019 blev Vadstena därmed 
återigen Östergötlands bästa skolkommun, och kommu-
nen ligger på plats 14 av 290 i den nationella jämförelsen.

Även som vuxen är det viktigt att kunna utvecklas och 
växa, inte minst i sin yrkesroll. Vadstena kommun arbe-
tar därför aktivt för att som arbetsgivare skapa så goda 
förutsättningar för detta som möjligt. Kommunen har 
bland annat bestämt sig för att heltidsanställningar ska 
vara norm och flera olika kompetensutvecklingsprojekt 
har startat upp under året. Ett exempel på det sistnämnda 
är ett lärlingsprogram där exempelvis vårdbiträden får 
möjlighet att utbilda sig till undersköterskor. Detta gag-
nar både individen, som får möjlighet till fler och andra 
arbetsuppgifter samt högre lön, och kommunen, då det 
råder brist på utbildade undersköterskor. 

Attraktiva Vadstena
Vad som är attraktivt med en plats är naturligtvis i grun-
den någonting subjektivt, en känsla eller uppfattning som 
finns hos varje individ och aktör – och som därmed kan 
variera. Av den anledningen är det viktigt för Vadstena 
kommun att arbeta brett för att öka och tydliggöra sin 
attraktivitet, både som geografisk plats men också som 
organisation och arbetsgivare. 

Vadstena är en attraktiv destination för både inhemska 
och internationella besökare. Turismen är också mycket 
viktig för Vadstena, inte minst för den lokala besöks- 
näringen samt handlare och andra näringsidkare. Vad-
stena turism- och näringsliv AB, ett helägt kommunalt 
bolag, öppnade därför under 2019 ett helårsöppet Info-
center på Storgatan.  Syftet är att marknadsföra Vadstena 
som plats samt bidra med samordning och aktivt stöd till 
hela det lokala näringslivet. Detta är en del av kommu-
nens långsiktiga strategiska arbete med att förtydliga och 
stärka Vadstenas attraktivitet, både som besöksmål och 
som en plats att leva och verka på.

Flera andra, likaledes strategiska, satsningar genomförs 
i den fysiska stadsmiljön i Vadstena tätort. Två tydliga 
exempel på detta är omdaningen av Storgatan under 
2016/2017 samt den planerade förändringen av Rådhus-
torget. Under 2019 genomfördes en arkitektpristävling 
för omdaningen av Rådhustorget, och arbetet med att 
förändra torget tar sin början 2020. Rådhustorget är en 
länk mellan Vadstena slott och den medeltida stadskär-
nan och samtidigt i allra högsta grad en plats i sin egen 
rätt, en plats att stanna upp och umgås på. Både Stor-
gatan och Rådhustorget har, och kommer att förses med, 
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Vadstenaspecifika utsmyckningar och återkommande 
grafiska- eller formgivningsteman som stärker och lyfter 
fram såväl platsvarumärket som det rika kulturarvet. Ett 
tydligt exempel på detta är dagvattenavrinningen i mitten 
av Storgatan som smyckats med Vadstenaspets av järn.  

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

För att lyckas med detta krävs att Vadstena kommun ak-
tivt arbetar för att följa med sin tid samt att arbetsmiljön 
och kulturen inom organisationen upplevs som god. Di-
gitalisering av kommunala verksamheter är ett led i att 
modernisera och effektivisera flera delar av välfärdsupp-
draget. Därför har Vadstena kommun under 2019 arbetat 
med att skapa förutsättningar för införandet av så kallad 
välfärdsteknik inom vård- och omsorg – exempelvis natt-
kameror hos brukare istället för nattliga hembesök inom 
hemtjänsten. Av samma anledning har kommunens sats-
ning på att varje elev ska ha en egen dator fortsatt, liksom 
satsningen (ett ökat fokus) på digitala lärplattformar.

2019 var, som tidigare nämnts, första året som Vadstena 
kommun arbetat med tillitsbaserad styrning och ledning. 
Detta är en strategisk och tidsenlig attraktivitetssatsning 
som handlar om att minska detaljstyrningen, stärka profes-
sionernas ställning inom de kommunala verksamheterna  
samt om att skapa en stark och tydlig tillsammanskultur – 
en kommungemensam värdegrund att stå stadigt i.

Hållbara Vadstena
Hållbarhetsbegreppet har tre tydliga dimensioner – eko-
logisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vadstena kom-
mun arbetar med samtliga delar, men har kommit olika 
långt inom dessa. En grundläggande förutsättning för att 
kunna agera hållbart är dock att ha eller få kunskap. Här 
har exempelvis kultur- och utbildningsförvaltningen haft 
ett uttalat mål att under 2019 arbeta med kunskapssprid-
ning om hållbarhet inom sina verksamheter, till såväl elev-
er som medarbetare. Kommunen har också ansökt och i 
slutet av 2019 också blivit beviljad deltagande i Svenska 
FN-förbundets kunskapshöjande satsning på Agenda 
2030, Glokala Sverige.
Ekologisk hållbarhet har varit en ledstjärna under ett fler-
tal år inom kostproduktionen i Vadstena. Denna satsning 
fortsatte även under 2019. 30 procent av råvarorna inom 
kostproduktionen är ekologiska. 

Drivmedel och transporter är en stor bidragande faktor i 
klimatförändringarna. Vadstena kommun har därför anta-
git utmaningen att ha en helt fossilfri fordonsflotta senast 
år 2030. Som ett led i detta har flera kommunala verksam-
heter fått prova på rena elfordon i sin arbetsvardag under 
2019. En analys av 15 av kommunens fordon har också 
genomförts under tre månaders tid, i syfte att mäta bland 
annat nyttjandegrad, längd på resor och resvägar. Resulta-
tet av analysen visar att flertalet av de resor som idag görs 
med fossildrivna fordon kan ersättas av andra fordon än 
bilar samt att valet av fossilfritt drivmedel bör anpassas till 
fordonens nyttjandegrad och längd på resor.

Även rent vatten faller inom ramen för den ekologiska 
delen av hållbarhetsbegreppet. Här bedriver kommunen 
sedan flera år inspektioner av enskilda avlopp för att på 
så sätt förhindra och/eller minska näringsläckage och för-
oreningar. Under 2019 genomfördes fler inspektioner än 
planerat. Även provtagningar av dricksvattnet i Vättern 
genomförs regelbundet. Provtagningar av vattenkvalite-
ten sker också regelbundet i kommunens nyrenoverade 
vattenreningsverk. 2019 kom de första resultaten efter 
om- och tillbyggnation, vilka visar på en nära nog hund ra- 
procentig rening från bland annat läkemedelsrester.

Ekonomisk hållbarhet handlar dels om att hantera ge-
mensamma resurser så att de räcker till att klara hela 
det kommunala uppdraget, och dels om att göra detta 
på ett sådant sätt att varken den ekologiska eller sociala 
hållbarheten äventyras. Vadstena kommun arbetar med 
detta genom att dels enbart uppta hållbara lån, så kallade 
gröna lån, när lånefinansiering krävs och dels genom att 
kontinuerligt analysera och anpassa sina verksamheter av-
seende kostnadsnivåer, kvalitet och effektivitet. Kommu-
nen söker också aktivt samverkan med andra kommuner 
inom en rad olika verksamhetsområden, vilket kan öka 
både kvalitet och effektivitet samt säkra kompetens inom 
exempelvis verksamhetsområden till vilka arbetskraft är 
svårrekryterad.

Social hållbarhet inbegriper många aspekter, men handlar 
i grunden om att skapa ett tryggt, jämställt och jämlikt 
samhälle. Kultur är här en nyckel i att skapa samhörighet, 
förståelse och inkludering – och Vadstena kommun var 
under 2019 en av de kommuner som satsade mest kronor 
per invånare på kultur i Sverige. Inom vård- och omsorg 
pågår ett arbete med att öka brukarnas delaktighet och in-
flytande. Bland annat har ett förändrat arbetssätt införts, 
vilket innebär vårdplanering tillsammans med brukaren. 
Inom andra vårdverksamheter har även brukarråd införts 
för att tydliggöra brukarnas inflytande över den egna situ-
ationen. Detta arbete ligger i linje med såväl kommunens 
styrmodell – tillitsbaserad styrning och ledning – som 
hållbarhetsarbetet ur ett socialt perspektiv.
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Sverige och världen
Konjunkturen i Sverige förväntas mattas av under 2020 
och vi går in i en mild lågkonjuktur som kommer att bestå 
under 2021. Konjunkturnedgången är omvärldsbetingad 
där den globala tillväxten beräknas bli den lägsta på tio år.
Den svenska industrin bromsar in och tillväxten väntas 
bli låg i de länder vi exporterar till och dessutom förväntas 
den svenska exporten påverkas negativt till följd av Brexit 
(Storbritanniens utträde ur EU), globala handelskrig och 
den ökande geopolitiska oron. Ökningen av Sveriges BNP 
(Bruttonationalprodukt) för 2020 beräknas bli 1 procent.  
Sysselsättningen bedöms inte längre växa i samma takt 
som tidigare och prognosen är att arbetslösheten hamnar 
på 7 procent. Inflationen beräknas till strax under 2 pro-
cent och en nedgång förväntas i investeringarna, förutom 
i den offentliga sektorn. Det låga ränteläget förväntas be-
stå de närmaste åren. Sveriges statsfinanser bedöms som 
starka med låg skuldsättning och med ett offentligt spa-
rande de senaste åren. 

Kommunernas ekonomi
Kommunernas ekonomi beräknas bli sämre än de senaste 
åren då resultaten varit starka. Förutom konjunkturen 
försvagas ekonomin av det ökande demografiska trycket, 
där andelen barn, unga och äldre ökar mycket snabbare 
än den arbetande befolkningen. 
Behovet av resurser som krävs för att upprätthålla välfär-
den på dagens nivå ökar mer än skatteintäkterna. Skatte-
underlagets ökning har varit hög tidigare år men syssel-
sättningen växer inte i samma takt som tidigare av både 
konjunkturella och demografiska orsaker. Då andelen av 

befolkningen i arbetsför ålder inte ökar lika mycket som 
andelen unga och äldre medför det rekryteringsproblem 
i yrken där det redan idag råder brist. Investeringstakten 
kommer vara fortsatt hög i kommunerna till följd av de 
demografiska förändringarna.
För att möta dessa utmaningar kommer kommunerna 
arbeta med effektiviseringar av sina verksamheter. Många 
aktiviteter kommer innehålla ändrade arbetssätt, använ-
dande av ny teknik och digitalisering. För att klara beman-
ningen av de ökande behoven i välfärden bedöms syssel-
sättningsgraderna behöva öka och ett förlängt arbetsliv ses 
som nödvändigt. Samverkan mellan kommuner bedöms 
vara ytterligare en viktig faktor för effektiviseringsarbetet.

Befolkning
31 december 2019 hade kommunen 7 428 invånare. Det 
är 86 kommuninvånare färre än vid föregående årsskifte. 
2019 föddes 54 barn, vilket är en minskning med 8 barn 
jämfört med 2018. Antalet döda 2019 var 110 st vilket är 
en ökning med 4 st jämfört med 2018. Födelsenettot blev 
-56 jämfört med -44 år 2018. 

Flyttningsnettot, det vill säga inflyttade minus utflyttade 
blev år 2019 -30 vilket skall jämföras med +139 st under 
2018. År 2019 var antalet inflyttade 455 st och antalet ut-
flyttade 485 st. 

Analys av omvärld och kommun

Källa: Ekonomirapporten, december 2019 Sveriges Kommuner och Regioner



DEL 1  |  FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE    11

Finansiell analys

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

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

Kapacitet
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 finans-
iellt. Här analyseras borgensåtagande och pensionsskuld. 
En god ekonomisk hushållning visar även kommunens 
förmåga att på kort och lång sikt möta finansiella pro-
blem.

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

RESULTAT

RISK

KAPACITET

KONTROLL

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

Föreligger några risker som 
kan påverka kommunens 
resultat	och	kapacitet?

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

Vilken kontroll har 
kommunen över den 

finansiella	utvecklingen?
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Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto är något  
högre än tidigare år. Avskrivningarnas andel ökar i takt 
med större investeringsvolym, där 136,7 mnkr avser över-
tagande av VA-anläggningstillgångar som anskaffats un-
der åren 2007-2018 för den gemensamma VA-nämnden 
av Motala kommun.

Investeringar

2019 års investeringsnivå låg i jämförelse med tidigare år 
på en mycket hög nivå. Investeringsbudgeten uppgick till 
193,5 mnkr och nettoutfallet blev 192,8 mnkr. 

VA-anläggningstillgångar utgör 149,4 mnkr av investe-
ringsvolymen.  Som nämnts ovan utgörs 136,2 av anlägg-
ningar anskaffade åren 2007-2018. Andra större inves-
teringar är kopplat till bredbandsutbyggnad, 11,6 mnkr 
samt exploatering av tomtmark, 7,0 mnkr. Huvuddelen 
av exploateringen av tomtmark avser området Södra 
Drottningmarken. Det finns också budgeterade investe-
ringsprojekt av större belopp som inte genomförts 2019.  
Gång-och cykelväg Motala 9,0 mnkr samt projektering 
Rådhustorget 4,8 mnkr (budget 6,0 mnkr) är större pro-
jekt där anslaget behöver skjutas fram till kommande år. 
Om nettoinvesteringar genom avskrivningar är under 
100 innebär det att kommunen inte reinvesterar sina ma-
teriella anläggningstillgångar i samma takt som de skrivs 
av. År 2019 innebar en hög investeringsvolym. Komman-
de investeringsprogram i bland annat skollokaler innebär 
också höga investeringsnivåer.   

Finansiering av investeringar

Ett viktigt nyckeltal när det gäller investeringar är själv-
finansieringsgraden. Den mäter hur stor andel av investe-
ringarna som kan finansieras med de skatteintäkter som 
återstår när den löpande driften är finansierad. Mer än 
100 procent innebär att kommunen kan skattefinansiera 
samtliga investeringar som är genomförda under året, vil-

Resultat & kapacitet

Förändring av kostnader och intäkter

För att ha en god kontroll över kommunens ekonomi är 
det viktigt att följa nettokostnadernas utveckling i förhål-
lande till skatteintäkter och bidrag. Nettokostnaderna har 
ökat med 3,7 procent jämfört med 2018 vilket är samma 
ökning som den för skatteintäkter och utjämning. 

2019 ingår VA-verksamheten i gemensam nämnd med 
Motala kommun i kommunens bokföring. Jämförelsetal 
saknas för 2018. Intäkter på 19,1 mnkr och kostnader 
på 19,1 mnkr ingår i 2019 års resultatsiffror. Kostna-
der  inklusive avskrivningar för verksamheten exklusive 
VA-verksamhet 2019 har ökat med 14,5 mnkr eller 2,15 
procent medan intäkter har minskat med 2,0 mnkr eller 
1,5 procent. I dessa intäkter ingår inte skatter, generella 
statsbidrag, utjämning och finansiella intäkter. Personal-
kostnaderna är den kostnadspost som ökat mest med ca 
16,2 mnkr vilket är en kraftig ökning jämfört med 2018 
då ökningen var 4,4 mnkr men lägre än 2017 då den var 
21,1 mnkr. Intäkternas och personalkostnadernas minsk-
ning mellan 2017 och 2018 härrör sig främst till nedlägg-
ningen av Vadstenagymnasiet. 

Olika kostnaders andel av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning

Nyckeltalen i tabellen ovan talar om hur stor andel som 
den löpande verksamheten tar i anspråk av skatter, gene-
rella statsbidrag och utjämning. Det utrymme som där-
efter blir kvar kan till exempel användas till amortering 
av låneskuld, finansiera investeringar samt sparande. 
Verksamheten exklusive avskrivningar tog i anspråk 92,7 
procent av skatter, statsbidrag och utjämning under 2019 
vilket är lägre än 2018. 

2019

192,8

779

Investeringsvolym,	netto,	mnkr

Nettoinvesteringar/
avskrivningar, procent

24,4

141

2017

73,8

369

2018

Procent 2017

93,1

-0,4

3,9

96,6

Verksamhetens andel

Finansnettots	andel

Avskrivningarnas andel

Nettokostnadsandel	inklusive	
finansnetto

93,9

-0,4

4,5

98,0

2018

92,7

0,0

5,7

98,4

2019

Förändring i % 2018

2,4

2,3

Verksamhetens	nettokostnader

Verksamhetens	nettokostna-
der exklusive jämförelsestö-
rande poster

5,8

6,1

2017

3,7

3,7

2019

0,9Skatteintäkter	och	generella	
statsbidrag och utjämning

5,63,7

2019

33,9

18

Kvar	av	skatteintäkter	efter	
drift,	mnkr

Självfinansieringsgrad	i	procent

32,6

133

2017

29,3

40

2018
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ket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till 
investeringar och att kommunens långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme stärkts. 

Självfinansieringsgraden har varit hög åren 2016-2017 till 
följd av stora överskott samt att investeringstakten varit 
lägre än budgeterat. Den höga investeringsnivån som 
inleddes år 2018 innebär en väsentlig sänkning av självfi-
nansieringsgraden. Investeringarna 2019 är mycket höga 
till följd av investeringarna i VA-anläggningarna. 

Finansnetto

Finansnettot, det vill säga kommunens finansiella in-
täkter minus finansiella kostnader har de senaste åren 
varit postitiv. De finansiella intäkterna 2019 uppgår till 
4,8 mnkr vilket är en ökning på 1,6 mnkr jämfört med 
år 2018. De finansiella intäkterna består av bland annat 
ersättning från Vadstena Fastighetsbolag AB för att de lå-
nar med kommunal borgen, 1,6 mnkr. Vidare erhålls rän-
teintäkter från VA-anläggningarna som sköts av Motala 
kommun som ökat kraftigt i volym, samt utdelning på 
aktieinnehav i Vökby Bredband och Kommuninvest. De 
finansiella kostnaderna 2019 uppgår till 4,8 mnkr jämfört 
med 1,2 mnkr år 2018 och ökningen består av ökade rän-
tekostnader till följd av upplåning till investeringar.

Årets resultat

Årets resultat uppgår till 7,5 mnkr före extraordinära 
intäkter avseende försäljning av dotterbolag inom kom-
munkoncernen. Det är 0,3 mnkr bättre än budgeterat 
resultat som var 7,2 mnkr. Det är bättre resultat än vad 
prognoserna visade under året. Totalt uppgick nämnder-
nas underskott till 4,3 mnkr där socialnämnden stod för 

huvuddelen med ett underskott på 3,6 mnkr. Finansför-
valtningen hade ett överskott på 4,7 mnkr. Högre skat-
teintäkter jämfört med budget samtidigt med lägre pen-
sionskostnader är orsaken till avvikelsen.

Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långfristiga finan-
siella förmåga. Måttet visar hur stor del av kommunens 
tillgångar som finansierats med egna medel. Soliditeten 
uppgår 2019 till 59,3 procent vilket är på samma nivå som 
2018. Balansomslutningen har ökat i samma storlek som 
årets resultat, varvid soliditeten är i stort sett oförändrad.

Sammantaget kan konstateras att kommunen har en stark 
balansräkning vilket också är nödvändigt då kommunens 
skuldsättning sannolikt kommer öka med tanke på plane-
rade investeringar. 

Enligt Kommunal Redovisningslag ska pensioner in-
tjänade före 1998 inte redovisas i balansräkningen utan 
finnas som en ansvarsförbindelse. Mellan 2018 och 2019 
minskade ansvarsförbindelsen med 11,6 mnkr.

Skuldsättningsgrad

Den del av tillgångarna som inte har finansierats med 
egna medel benämns skuldsättningsgrad. Kommunens 
totala kortfristiga skuldsättningsgrad ligger något högre 
Den långfristiga skuldsättningsgraden ökar till följd av 
upptagna lån för finansiering av investeringar. 

2019

4.788

8

4.780

Finansiella intäkter

Finansnetto

Finansiella kostnader

2.323

1.689

634

2017

3.154

1.945

1.209

2018

Årets resultat i tkr

Årets resultat exkl. 
jämförelsestörande poster och 
extraordinära intäkter, tkr

15.222

13.870

2017

9.246

8.269

20182019

214.859

7.459

Årets	resultat/skatter	och	
bidrag, procent 3,42,146,4

1,6

Årets resultat exkl. 
jämförelsestörande och 
extraordinära	poster/	
skatter,	bidrag,	procent 3,11,9

Procent

Soliditet

Tillgångsförändring

Soliditet inkl.
ansvarsförbindelse

60,8

3,6

11,9

2017

60,8

4,1

14,8

20182019

59,3

196,1

37,4

191,2Förändring eget kapital 7,34,1

Procent 2019

40,7

14,8

20,1

4,9

Total	skuldsättningsgrad

-	varav	kortfristig	
skuldsättningsgrad

-	varav	långfristig	
skuldsättningsgrad

-	varav	avsättningar

39,1

29,2

0,6

9,4

2017

39,1

29,7

1,0

8,6

2018
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Kommunalskatt

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

Den totala kommunalskatten inklusive regionen men 
exklusive begravnings- och kyrkoavgift uppgick 2019 till 
33,50 för Vadstena kommun, vilket är i samma nivå som 
2016 då en skattehöjning på 1,25 öre genomfördes.

I länet var den genomsnittliga utdebiteringen under 2019 
31,90 (ovägt) och i riket 32,19. Den totala kommunal-
skatten i Vadstena låg därmed högre jämfört med både 
länet och riket. 2016 höjdes skatten i Vadstena med 1,25 
och den kommunala skatten blev då 22,80. Den totala 
kommunalskatten blev sammanlagt 33,50. Vadstena fick 
därmed högsta skatten i länet. Möjligheten att framåt öka 
intäkterna via ökad skattesats är därför begränsade.

Risk & kontroll

Likviditet

För att mäta den kortfristiga betalningsberedskapen an-
vänds måttet kassalikviditet. Är måttet 100 procent inne-
bär det att de likvida medlen är lika stora som de kortfris-
tiga skulderna. Kassalikviditeten uppgår till 75,4 procent 
och har minskat sedan 2017.  Detta beror främst på egen-
finansierade investeringar. Kommunen har en check-
kredit på 15 mnkr. Läggs hela checkkrediten till likvida 
medel blir kassalikviditeten 88,9 procent. 

I de kortfristiga skulderna ingår semesterlöneskulden 
med 17,8 mnkr. Hela skulden kommer inte att omsättas 
under ett år och därför redovisas även kassalikviditeten 
exklusive semesterlöneskulden för att få ett mer rättvi-
sande nyckeltal.

Finansiella	nettotillgångar

Finansiella nettotillgångar uttrycker betalningsberedskap 
på medellång sikt. De finansiella nettotillgångarna har 
ökat under året och är kopplat till ökat värde i aktier i dot-
terbolag.

Räntor och valutor
Ur ett riskperspektiv är det viktigt att redovisa och beskri-
va eventuella ränte- och valutarisker. Med ränterisk avses 
risken för förändringar i räntenivån och med valutarisken 
avses risk för eventuella kursförluster vid utlandslån. Nå-
gon valutarisk föreligger inte för Vadstena då kommunen 
inte har några transaktioner med utlandet. Marknadsrän-
torna är idag på historiskt låga nivåer och förväntas ligga 
kvar de närmaste åren.

Borgensåtagande

Stora borgensåtaganden kan betyda en väsentlig finansiell 
risk då kommunen kan komma att infria ett borgensåta-
gande i form av lösen av lån eller ägartillskott. Vadstena 
kommun har ett borgensåtagande på 229,5 mnkr eller 
30,9 tkr per invånare. 99,6 procent av kommunens hela 
borgensåtaganden avser borgen till kommunens helägda 
bostadsbolag Vadstena Fastighets AB. Risken för att be-
höva infria borgensåtagandet för Vadstena Fastighets AB 
bedöms som mycket låg. 1 mnkr avser borgen för det 
delägda bolaget VÖKBY Bredband AB. Risken för bor-
gensinfriande är även där låg. Kommunen har endast bor-
gensförpliktelser till företag som kommunen är ägare i.

Likvida medel, tkr

Kassalikviditet, procent

Tillgängliga medel, tkr

82.601

112,9

97.601

2017

30.463

70,1

45.463

2018

Kassalikviditet inkl. 
checkkredit, procent 126,983,3

Kassalikviditet exkl. 
semesterlöneskuld, procent 139,484,0

2019

22.563

75,4

37.563

88,9

89,9

-27.438Rörelsekapital, tkr 12.276-33.963

2017

224.500

223.500

Borgensåtaganden

- varav av kommunen 
helägda företag

224.500

223.500

2018

229.500

228.500

2019Tkr

Tkr

Omsättningstillgångar	
+	finansiella	anl.tillgångar

Kort-	och	långfristiga	
skulder

141.623

- 109.476

2017

105.404

- 117.455

20182019

314.762

-269.100

45.662
Finansiella 
nettotillgångar 32.147-12.051

Skattesats 2017

22,80

20,75

21,21

Kommunal	skattesats,	Vadstena

Kommunal	skattesats,	riket

Kommunal	skattesats,	länet

22,80

20,74

21,21

2018

22,80

20,70

21,20

2019
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Kommuninvest
Vadstena kommun är medlem i Kommuninvest ekono-
misk förening. 31 december 2019 var 290 kommuner och 
regioner medlemmar. Samarbetet kring finansiella tjäns-
ter har varit framgångsrikt då stor del av Sveriges kommu-
ner och landsting samverkar. All upplåning i Kommun-
invest sker med stöd av solidarisk borgen, såsom för egen 
skuld. Denna kombineras med ett avtal borgensmännen 
emellan och innehåller bestämmelser om i vilken ordning 
en borgensman kan fördela eventuella krav från långiva-
ren. Grundtanken i avtalet är att varje borgensman har ett 
slutligt ansvar för ett belopp som motsvarar vad borgens-
mannen har lånat via Kommuninvest. Risk för borgen-
sinfriande bedöms som mycket låg.

Pensionsåtaganden
Pensionerna är en växande kostnad för kommunerna. 
Kommunens totala pensionsskuld inklusive löneskatt 
uppgår 2019 till 200 mnkr, varav den största delen (82 
procent) redovisas inom linjen bland ansvarsförbindelser.  
Ansvarförbindelsen har de senaste åren minskat till följd 
av högre utbetalningar än uppräkningsposter, medan av-
sättningen har ökat.

Framtida pensionsutbetalningar utgör en risk när dessa 
på sikt ökar. Enligt prognoser från KPA kommer utbe-
talningarna minska  med 0,4 mnkr, 3,9 procent, mellan 
2019-2024. Pensionskostnaderna är en del av kommu-
nens verksamhetskostnader.

Prognosen för pensionsskulden som redovisas som avsätt-
ning i balansräkningen kommer att öka under kommande 
år. Mellan åren 2019-2024 är ökningen 18,4 mnkr, 53,6 
procent. Samtidigt prognosticeras en fortsatt minskning 
av ansvarsförbindelsen med  25,4 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. 

Pensionsåtganden
inkl	löneskatt,	tkr

Ansvarsförbindelse

Tot pensionsåtagande

Avsättningar	pensionsskuld

2017

180.022

29.727

209.749

176.235

32.289

208.524

2018

164.613

35.234

199.847

2019

Utfall i förhållande till budget

Jämfört med budget redovisade kommunen ett överskott 
på 290 tkr, då kommunen för 2019 budgeterade ett resul-
tat på 7 169 tkr. 

Nämndernas samlade budgetavvikelse under 2019 visar 
ett underskott på 4 364 tkr. Störst negativ avvikelse i kro-
nor visar socialnämnden med 3 625 tkr. Kommunstyrel-
sen har detta år en negativ avvikelse med 1 025 tkr och 
kultur- och utbilningsnämnden har ett underskott på 
189 tkr.
 
Finansförvaltningen har ett överskott på 4,7 mnkr. Högre 
skatteintäkter jämfört med budget, samtidigt med lägre 
pensionskostnader än budget 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 under-
skott gentemot budget där framförallt socialnämnden 
och kommunstyrelsen redovisade mer negativ respektive 
mindre positiv avvikelse mot budget. Prognosarbete är 
komplext men förbättringspotential finns. 

Avslutande kommentarer

Kommunens resultatutveckling under 2018 och 2019 
har genererat överskott över budget. Vadstena har en fort-
satt stark balansräkning och det är en viktig utgångspunkt 
inför framtidens utmaningar med demografiska föränd-
ringar och stora investeringar.  

Tkr 2019

4.363

290

Avvikelser nämnder

Avvikelse årets resultat

7.098

10.235

2017

5.772

2.142

2018

+ •	 Ett	bra	resultat	för	året
•	 Låg	skuldsättning	trots
  hög investeringsvolym

•					 Fortsatt	investeringsbehov
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Kommuner har sedan 1992 enligt kommunallagen haft 
krav på sig att verksamheten ska bedrivas enligt god eko-
nomisk hushållning. Under 2000 tillkom även balanskra-
vet och under 2013 infördes en möjlighet till resultatut-
jämningsreserver. Samtliga dessa lagstiftningskrav ska 
årligen följas upp i årsredovisningens förvaltningsberät-
telse.

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

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav som 
återfinns i 8:e kapitlet i kommunalagen. Kommunen ska 
upprätta riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vida-
re ska kommunen också ta fram finansiella och verksam-
hetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning. Kom-
munen 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 resultatut-
jämningsreserv”. Den 18 november 2015 § 180 beslutade 
kommunfullmäktige om mål för god ekonomisk hushåll-
ning. 

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 verksam-
het på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För 
att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushåll-
ning måste det finnas ett klart samband mellan resursåt-
gång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer 
en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet

God ekonomisk hushållning och balanskravsutredning 
med resultatutjämningsreserv

Utfall	2019Mål Måluppfyllelse

Årets resultat (före 
balanskravsutredning) 
ska	årligen	uppgå	till	
7,1 miljoner kronor 
(ca 2 procent av skat-
teintäkter, gene-
rella statsbidrag och 
kommunalekonomisk 
utjämning). 

7 459

God ekonomisk hushållning 
ur	ett	finansiellt	perspektiv

Målet från och med 2019 är att årets resultat ska vara 2 
% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
över tid. För 2019 uppgår årets resultat exklusive extra-
ordinara intäkter till 7 459 tkr vilket motsvarar 1,6 % av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

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

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

Eget kapital ökade med 212,5 mnkr mellan 2018 och 
2019. Förändringen av eget kapital består av årets resultat, 
som bidrog till att eget kapital ökade med 214,9, samt av 
ändrade redovisningsprinciper som minskade eget kapital 
med 2,3 mnkr. Ökningen i eget kapital exklusive extraor-
dinära intäkter är 5,2 mnkr. Det är en ökning med 2,2 
procent. Eftersom inflationen mätt i KPI var 1,8 procent i 
december 2019 så har det egna kapitalet ökat mer än infla-
tionen. Ökningen i det egna kapitalet exklusive extraordi-
nära intäkter och ändrade redovisningsprinciper är 3,2 %.

Utfall	2019Mål Måluppfyllelse

Kommunens eget 
kapital	ska	inflations-
säkras

2,2%

2008Tkr 2019

2,2%Eget kapital förändring mellan 2018-2019
exklusive extraordinära intäkter

1,8%KPI
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Utfall	2019Mål Måluppfyllelse

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

Nettokostnads-
ökningen är inte 
högre än intäkts-
ökningen.

2008Förändring i % 2019

3,7

3,7

Verksamhetens	nettokostnader

Verksamhetens	nettokostnader	exkl
jämförelsestörande poster

3,7Skatteintäkter,	generella	statsbidrag	
och utjämning

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

Mellan 2018 och 2019 ökade verksamhetens nettokost-
nader med 3,7 procent. Verksamhetens skatteintäkter, ge-
nerella statsbidrag och utjämning ökade med 3,7 procent. 
Det innebär att målet är uppfyllt. 

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

Kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden höll inte tilldelad budgetram för år 2019. 
Aggregerar man samtliga nämnder så blir utfallet 1,0 % 
sämre än budgeterad ram. Övriga organisatoriska enheter 
höll sig samtliga inom budget.

2008
Nämnd Avvikelse 

%*

-1,9

-0,1

Kommunstyrelse

Kultur- och utbildningsnämnd

-2,0Socialnämnd

Avvikelse, 
tkr

-1.025

-189

-3.625

* Avvikelse i procent mot nettobudget.

Utfall	2019Mål Måluppfyllelse

Den totala sjukfrån-
varon i Vadstena  
kommun ska minska.

0,3 procent- 
enheter

God ekonomisk hushållning ur 
ett	verksamhetsperspektiv

Mellan 2018 och 2019 har den totala sjukfrånvaron mins-
kat från 5,0 procent till 4,7 procent.

Sammanfattning
Vadstena kommun uppfyller målet ur ett verksamhets-
perspektiv och tre av fyra mål ur ett finansiellt perspektiv.  
Det mål som ej uppnås ligger inte så långt ifrån gränsen 
att helhetsbedömningen ur ett finansiellt perspektiv bör 
vara att 2019 har varit ett godkänt år.  

2008

5,2Totalt 5,0

Sjukfrånvaro % 201720182019

4,7

Mål Utfall	2019 Måluppfyllelse

Samtliga nämnder ska 
hålla	tilldelad	budget	

Kommun- 
styrelsen  
och två 
nämnder 
håller ej  
tilldelad	
budget
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Balanskravet är ytterligare ett lagstadgat krav som kom-
munen måste uppfylla enligt kommunallagen. Det träd-
de i kraft år 2000 och utgör en undre gräns för vilket re-
sultat som är tillåtet att budgetera och redovisa. 

Balanskravet innebär i korthet att kommuner och lands-
ting ska besluta om en budget där intäkterna överstiger 
kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt i bokslu-
tet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras 
med motsvarande överskott inom tre år och att kommun-
fullmäktige i en plan ska ange hur det ska ske. Det finns 
dock ett undantag från huvudprincipen. Kommunfull-
mäktige kan med hänvisning till synnerliga skäl besluta 
om att inte återställa hela eller delar av ett underskott. 
Dessa ska då tydligt specificeras i förvaltningsberättelsen 
i årsredovisningen.

Varje år ska det i årsredovisningens förvaltningsberättelse 
redovisas en balanskravsutredning, vilket görs i kolumn 
till höger. Den inleds med att årets resultat, vilket reduce-
ras eller tillförs med ett antal poster enligt lagstiftningen. 
När det är gjort, får man fram ”årets resultat efter balans-
kravsutredning före avsättning till RUR”. Nästa steg i 
balanskravsutredningen utgörs av medel som förs till el-
ler från resultatutjämningsreserven (RUR). Sedan 2013 
är det möjligt för kommuner och regioner att tillämpa 
RUR och under vissa förutsättningar föra medel mel-
lan 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 skatte-
intäkterna minskar eller endast måttligt ökar. RUR ska 
därigenom bidra till att skapa stabilare planeringsförut-
sättningar för kommuner och regioner. Den bakomlig-
gande tanken är att det rådande konjunkturläget inte ska 
påverka resurstilldelningen till verksamheterna i alltför 
hög utsträckning. Behovet av servicen som kommuner 
och regioner tillhandahåller minskar i regel inte i en låg-
konjunktur, utan det kan snarare vara tvärtom för vissa 
delar av verksamheten. Dessutom framstår det inte som 
ändamålsenligt att behöva göra tillfälliga nerdragningar i 
verksamheten som sedan måste byggas upp igen när låg-
konjunkturen är över. 

Vadstena kommun har beslutat att använda sig av RUR. I 
enligt med de krav som ställs i kommunallagens 8:e kapi-
tal 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 

Balanskravsutredning 
och resultatutjämningsreserv

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 utjäm-
ning. Det är i enlighet med lagens lägstanivå. Kommunen 
har också beslutat att resultatutjämningsreserven får upp-
gå till högst 7 procent av skatteintäkter, kommunaleko-
nomisk utjämning och statsbidrag. Enligt kommunfull-
mäktiges riktlinjer får RUR disponeras så att resultatet 
inte blir negativt på grund av stagnerande intäkter eller 
oförutsedd kostnadsutveckling orsakad av lagändringar, 
utvidgad verksamhet eller liknande omständigheter. Ef-
tersom det på förhand är svårt att med säkerhet veta hur 
lång och djup en lågkonjunktur blir innehåller riktlinjer-
na för RUR också bestämmelser om hur mycket som får 
användas första året. I Vadstena får 65 procenten använ-
das första året och resten året därpå.

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 åter-
ställde i sin helhet underskottet från 2015. 

20082019

10.500

-

Ingående värde

Reservering	till	RUR

10.500

-

2017

10.500

-

2018

10.500Utgående värde 10.50010.500

-Disponering av RUR --

2008Tkr 2019

214 859

7 459

Årets resultat

Reducering av samtliga 
realisationsvinster

Årets	resultat	efter	 
balanskravsjusteringar

15.222

13.870

2017

9.246

8.269

2018

-207 400 -1.352-977

--Reservering	till	resultat-
utjämningsreserv (RUR)

Disponering från resultat-
utjämningsreserv (RUR)

----

-- ----

7 459Balanskravsresultat 13.8708.269

0Kvar	att	återställa	från	
tidigare	år

00

7 459Summa årets balans-
kravsresultat

13.8708.269

Balanskravsutredning

Resultatutjämningsreserv (RUR)

Vadstena kommun reserverade medel till en resultatut-
jämningsreserv 2012 och därefter har det varken skett nå-
gon reservering eller disponering från reserven. 
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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 
1500 kr per medarbetare och år. Nytt för i år är att kom-
munen har höjt sitt friskvårdsbidrag samt anslutit sig 
till Actiway som friskvårdspartner. Aktiviteter som ger 
rätt till bidrag är de som ryms inom skatteverkets regler. 
Under 2019 var det 495 medarbetare (65% av samtliga 
anställda) som aktiverade sitt bidrag. Antal medarbetare 
som har valt att nyttja friskvårdsbidraget har ökat med 
233 personer under 2019 vilket är en procentuell ökning 
med 89 %.

Under året har belastningen varit fortsatt hög på den cen-
trala bemanningsenheten. Den centrala personalpoolen 
har utökats med cirka 10 personer för att säkerställa vika-
rietillgången och för att bibehålla och höja kompetensen 
hos personalen. Att hitta medarbetare med rätt kompe-
tens har varit fortsatt svårt. Utmaningen under året har 
varit att hitta tillräckligt många vikarier till semesterperio-
den och kommunen lockade därför med extra bonus till 
vikarier som hade hög närvaro och längre vikariat, i likhet 
med 2018. Bemanningen har dessutom fått ett nytt upp-
drag att ombesörja bemanning av barnomsorg på annan 
tid, d.v.s. kvällar och helger.

Samverkansavtal med de fackliga organisationerna har 
tecknats i Vadstena kommun i enlighet med det nya 
centrala avtalet. Arbetet pågår att utbilda och informera 
samtliga medarbetare, chefer, fackliga förtroendemän 
och skyddsombud i avtalet.

Medarbetarenkät har genomförts i kommunen under 
hösten 2019 med en svarsfrekvens på 82 %. Resultatet vi-
sar att Vadstena kommun kan glädja sig åt att i jämförelse 
med 42 andra kommuner ha ett resultat som ligger över 
genomsnittet för dessa kommuner. Det finns dock för-
bättringsområden som kommunen får jobba vidare med 
bland annat ledarskapsfrågor samt att vara en attraktiv 
arbetsgivare.

Under året har det rekryterats ett mindre antal chefer 
och nyckelpersoner till olika enheter i kommunen. Kom-
munen kan med framgång se att vi lyckats att återbesätta 
i stort sett samtliga lediga tjänster med rätt kompetens. 
Dock kvarstår utmaningen att både behålla och utveckla 
dessa personer.

    
Sveriges kommuner och regioner (SKR) och kommu-
nal har kommit överens i det centrala kollektivavtalet 
(HÖK16) att heltid ska vara norm och att fler medarbe-
tare ska arbeta heltid. Arbetet i kommunen har bedrivits 
med hjälp av två interna processledare som arbetat fram 
en ny handlingsplan, startat ett pilotprojekt och utbildat 
och informerat stor del av personalen inom vård- och om-
sorg.  Arbetet pågår med att ta fram en bemanningshand-
bok och ny tidplan. Totalt har andelen heltidsanställda 
ökat från 54 % till 58 % mellan åren 2018 och 2019.

Personalstatistik

Antal anställda
Vid årsskiftet 2019/2020 hade kommunen 597 tillsvidare-
anställda, vilket motsvarar 478 årsarbetare. Den procentu-
ella fördelningen mellan könen var 86 % kvinnor och 14 % 
män. 2019 hade 58 % av de tillsvidareanställda en heltids-
anställning, 2018 hade 54 % en heltidsanställning, detta är 
en ökning med 20 heltidsanställda medarbetare. 
Totalt antal årsarbetare under 2019 var 667 styck, inklusive 
visstidsanställda och timvikarier. Se vidare under respektive 
avsnitt om visstidsanställda och timvikarier.
Socialförvaltningen är den förvaltningen med flest syssel-
satta tillsvidareanställda medarbetare, 56 %. Näst störst är 
Kultur- och utbildningsförvaltningen med 33 % tillsvida-
reanställda medarbetare.  

Visstidsanställning
I kommunen jobbar 130 medarbetare på vikariat, omräk-
nat till årsarbete står dessa medarbetare för 118 årsarbe-
tare. Socialförvaltningen är den förvaltning som har flest 
vikariat, med 88 årsarbetare. Visstidsanställda redovisas 
för sig, då dessa personer kan ha en grundanställning i 
kommunen men kan även gå på ett vikariat.  

Personalredovisning

2019

597

4

0,67%

2018

593

32

5,7%

2017

561

4

0,01%

2016

557

18

3,3%

2015

539

12

2,3%

Antal anställda

Förändring antal

Förändring i %
(antal anställningar)

Tillsvidareanställda 2019-2015
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Timanställda 
Kommunen har 212 medarbetare som innehar en tim-
anställning. Flest antal timanställda finns i socialförvalt-
ningen med 141 medarbetare. De timanställda står för 
141 149 arbetade timmar, omräknat till årsarbete ger det 
71,2 årsarbetare. Socialförvaltningen har timvikarier som 
motsvarar 56 årsarbetare och kultur- och utbildning 13 
årsarbetare. 
Sett till föregående år har timmarna minskat med 16 042 
timmar och med 7,9 årsarbetare. Timanställda redovisas 
för sig, då dessa personer kan ha en grundanställning i 
kommunen som fylls ut med en timanställning.

Antalet årsarbetare har ökat mellan åren 2018 och 2019 
med 10 årsarbetare. Ökningen av årsarbetare kan härledas 
till Socialförvaltningen.

Åldersstruktur
Medelåldern för anställda i Vadstena kommun är 46 år, 
snittet för kvinnor är 47 år och för män är det 44 år. Ål-
derstrukturen visar att pensionsavgångarna bland medar-
betare i Vadstena kommun kommer att öka de närmaste 
åren. 

Personalomsättning
Under 2019 slutade 74 tillsvidareanställda medarbetare, 
vilket ger en avgångsprocent på 12 %. Utav dessa 74 med-
arbetare som valde att sluta så gick 12 medarbetare vidare 
internt till en ny tjänst i kommunen. 62 medarbetare hade 
en extern avgång där man valde att lämna kommunen. Av 
dessa 62 var det 10 personer som lämnade på grund av 
pensionsavgång
2019 nyrekryterades 77 medarbetare till en tillsvida-
retjänst, av dessa var 45 externrekryterade och 32 in-
ternrekryterade. Vad gäller internrekrytering så är det 
framförallt tidsbegränsat anställda som fått en tillsvidare-
anställning. 

Ålder
20-29

45-49

60-

30-39

50-59

Summa

2019

52

156

83

130

176

597

2017

51

164

62

121

163

561

2018

48

160

80

128

177

593

2015

60

165

83

96

135

539

2016

54

171

63

104

165

557

Antal tillsvidareanställda fördelat på ålder.

Kultur- och utbildnings- 
förvaltningen

Socialförvaltningen

28

88

40

73

Visstidsanställda,	årsarbetare
2019 20172018

33

53

Samhällsbyggnadsförvaltning 2 53

Total 118 11889

Kommunstyrelsen 1 42

Kultur- och utbildnings- 
förvaltningen

Socialförvaltningen

13

56

14

50

Årsarbete	timanställda
2019 20172018

15

61

Samhällsbyggnadsförvaltning 0,2 0,40,1

Total 71,2 66,479,1

Kommunstyrelsen 2 23

Totalt antal årsarbete för timanställda på respektive förvaltning.

Kultur- och utbildnings- 
förvaltningen

Socialförvaltningen

Antal årsarbete 
i Vadstena kommun 2019-2018

2019 2018

Samhällsbyggnadsförvaltning

Total

Kommunstyrelsen 1

28

88

1

118

2

13

56

0,2

71,2

51

175

237

15

478

54

216

381

16,2

667

2

33

54

0

89

3

15

61

0,1

79

47

167

257

18

489

52

215

372

18,1

657

Visstid,	
Åa

Timanställd
Åa

Tillsvidare- 
anställd Åa

Årsarb.
totalt

Visstid,	
Åa

Timanställd
Åa

Tillsvidare- 
anställd Åa

Årsarb.
totalt
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Lön
Medellönen för en tillsvidareanställd medarbetare i kom-
munen är 30 987 kronor. Medellön för kvinnor är 30 679 
kronor och för män 32 862 kronor. Kvinnors medellön 
utgör 93,4% av männens medellön. 

Medellön,	tillsvidareanställda	

Socialförvaltningen

Kultur och utbildning

2019

28 176

33 677

2018

27 438

33 088

Kommunstyrelsen 33 716 31 676

Samhällsbyggnadsförvaltningen 40 766 39 958

Vadstena kommun 30 987 30 095

Sjukfrånvaro
Tabellen visar kommunens sjukfrånvaro utifrån den lag-
stadgade redovisningen av sjukfrånvaro. Den redovisar all 
sjukfrånvaro och innefattar både tillsvidareanställda, tim-
anställda och visstidsanställda. 

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,3 procent-
enheter. Kvinnors sjukfrånvaro har minskat med 0,5 % 
från föregående år samtidigt som männens har ökat med 
0,3 %. Sjukfrånvaron har ökat i åldersintervallen 29 år och 
yngre, men minskat något i 30 år till 49 år och 50 år och 
äldre. Långtidsfrånvaron, det vill säga sjukfrånvaron som 
varat 60 dagar eller mer har minskat från föregående år. 
Det totala antalet sjukfrånvarodagar var 12 622 dagar och 
av dessa bestod 5478 av korttidsfrånvaro 14 dagar eller 
mindre. 

Kostnader för sjukfrånvaro
Kommunen har betalat ut 3,4 mnkr i sjuklön (exklusive 
lönebikostnader) till anställda med månadslön och 504 
tkr till timvikarier. Motsvarande siffror för 2018 var 3,5 
mnkr respektive 289 tkr. Avser sjukfrånvaro dag 1-14, 
korttidsfrånvaro.

Frisknärvaro
Med nyckeltalet frisknärvaro mäts den andel av kommu-
nens tillsvidareanställda som inte varit sjukfrånvarande 
under året. En stor del av Vadstena kommuns medarbe-
tare är friska. Under 2019 hade 29 % ingen sjukfrånvaro. 

Kultur- och utbildnings- 
förvaltningen

Socialförvaltningen

Total sjukfrånvaro
i procent

2019 2018 2017 2016 2015

Samhällsbyggnadsförvaltning

Kommunen

Kommunstyrelsen 2,2%

4,0%

6,0%

1,7%

4,7%

15,4%

21,0%

20,8%

0%

21,5%

4,2%

4,2%

6,3%

1,0%

5,0%

21,7%

26,9%

23,3%

0%

22,7%

4,4,0%

5,6%

5,6%

2,6%

5,2%

30,6%

46,1%

24,2%

3,8%

32,8%

3,1%

5,6%

5,7%

1,1%

5,6%

9,8%

46,2%

23,8%

5,7%

31,7%

4,5%

53,0%

7,8%

4,3%

6,4%

68,3%

44,1%

45,6%

12,6%

46,5%

Total varav 
långtid

Total varav 
långtid

Total varav 
långtid

Total varav 
långtid

Total varav 
långtid

Sjukfrånvaro %

Kommun

Män

30-49 år

Totalt som varat i 
60 dagar eller mer

Kvinnor

29 år och yngre

50 år och äldre

2016

5,6

4,3

5,5

31,7

5,9

5,2

5,9

2015

6,4

4,1

6,7

46,5

6,9

4,0

7,2

2019

4,7

3,8

4,0

21,5

4,8

5,8

5,0

2018

5

3,5

4,4

22,7

5,3

4,5

5,8

2017

5,2

5,4

4,4

32,8

5,2

5,2

5,7

Det var 29 % av kvinnorna och 32 % av männen som inte 
hade någon sjukfrånvaro under året. Lägst frisknärvaro 
hade socialförvaltningen med 24 % och högst hade kom-
munstyrelsen med 55 %. 

Semesterlöneskuld
Kommunens semesterlöneskuld minskade med 933 tkr 
mellan 2018 och 2019. Skulden är nu 17,8 mnkr och 
minskningen bokfördes som en minskad kostnad i resul-
taträkningen. Samtliga nämnder minskade sin semester-
löneskuld.

Övertid och mertid
Övertiden och mertiden var totalt 21 457 timmar. Social-
förvaltningen hade mest såväl övertid med 3017 timmar 
som mertid med 14 885 timmar, detta motsvarar 8,6 års-
arbetare. 

Arbetsskador och tillbud
Under 2019 rapporterades det in totalt 36 arbetsskade-
anmälningar. Främsta orsakerna till anmälningarna var 
olycksfall, hot och/eller våld samt stressrelaterade fakto-
rer. Antalet anmälda tillbud var under året 58 styck. An-
ledning till flest inrapporterade tillbud är händelser som 
skulle kunna lett till någon form av skada till följd av hot 
och/ eller våld, olika problem i arbetsmiljön såsom trånga 
utrymmen och stressituationer/hög arbetsbelastning. 
Arbetskadeanmälningarna och tillbuden kommer före-
trädesvis från socialförvaltningen.

Lagstadgad redovisning av sjukfrånvaro utifrån kön och ålder.

2019 2018 2017 2016 2015
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Ekonomi
Kommunfullmäktiges kostnader under 2019 understiger 
budgeten. Sammanträden och andra aktiviteter har varit 
enligt plan, men övriga kostnader har kunnat minskas 
och blev lägre än budgeterat.

Verksamhet
Kommunfullmäktige har haft sju sammanträden under 
året och vissa andra aktiviteter. I början på året arrangera-
des en utbildningsdag för alla ledamöter med kommunal-
lagen som tema. 
Nationaldagen firades traditionsenligt, dels i Hamnpar-
ken och dels i Rödtornet med en liten ceremoni när våra 
nya svenska medborgare hälsades välkomna till Vadstena. 

För sista året var kommunfullmäktige värd för en gratifi-
kationsmiddag för att avtacka eller fira kommunens per-
sonal och politiker. Detta får nu andra, mer ekonomiska 
och modernare former. 

Under 2019 reviderades kommunfullmäktiges arbetsord-
ning. Som en följd av det beslutades att den som vill ställa 

en fråga under Allmänhetens frågestund ska lämna in den 
i förväg, för att den man frågar ska kunna förbereda ett 
svar. Samtidigt beslöt kommunfullmäktige att medbor-
garförslag inte längre ställs i fullmäktige utan på andra 
sätt, t ex elektroniskt via hemsidan eller en app, i epost, 
vanligt brev eller telefonsamtal till kommunen.

Framtid
För 2020 förutses inte några större förändringar i kom-
munfullmäktiges arbete. Genom olika förändringar i an-
svarsfördelningen i organisationen är förhoppningen att 
antalet ärenden till kommunfullmäktige ska minska. 

Kommunfullmäktige Resultaträkning (tkr)
Intäkter
Kostnader

varav personalkostnader

2019

0
-941
-562

0
-1.181

-661

2017

0
-937
-500

2018

Nettokostnader

Budget
Budgetavvikelse

-941
-1.097

156

-1.181
-1.298

117

-937
-1.109

172

varav kapitalkostnader 00

Mandatfördelning 2018-2022

Moderaterna 

Socialdemokraterna

Konsensus

Centerpartiet

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet	

Miljöpartiet

Kristdemokraterna

8

8

8

3

3

2

2

1

Teckenförklaring

bättre resultat än planerat

resultat i enlighet med plan

sämre resultat än planerat
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Ekonomi
Överförmyndarens verksamhet redovisar ett överskott på 
34 tkr. 
Antalet ärenden för nämnden håller samma nivå som 
tidigare år däremot ser man att nytillkomna ärenden i 
större utsträckning mot tidigare betalas av kommunen, 
detta till följd av huvudmännens ekonomiska situation.
Under 2019 har inga ensamkommande barn kommit till 
Vadstena men skulle kommunen få ta emot ensamkom-
mande flyktingbarn kommande år kan detta påverka 
nämnden ekonomiskt då ersättningsreglerna från Migra-
tionsverket ändrats.

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

Överförmyndare

Framtid
Organisationen arbetar vidare för att vara rustad med 
både kompetens och förmåga för att hantera den ökade 
komplexiteten många ärenden kräver.

Resultaträkning (tkr)
Intäkter
Kostnader

varav kapitalkostnader

Ekonomi
Bokslutet för 2019 visar på ett överskott på 240 tkr för 
Valnämnden. Överskottet beror på något högre stats- 
bidrag än budgeterat samt att kostnaden för både perso-
nal och övriga kostnader är lägre än budget. 

Verksamhet
Valnämnden ansvarar för allmänna val till riksdag, regi-
on och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet 
samt folkomröstningar.
Under 2019 har endast ett val skett, val till Europaparla-
mentet.

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

Valnämnd

2019

0
-872

-

1.332
-2.224

-

2017

90
-883

-

Nettokostnader

Budget

-872

-906

-892

-892

-793

-909
Budgetavvikelse 34 0116

2018

varav personalkostnader -20 -19-13

Resultaträkning (tkr)
Intäkter
Kostnader

varav kapitalkostnader

Nettokostnader
Budget

2019

205

-387
0

-205
-445

0

-6
0

-6
-10

2017

175

-414
0

-300
-457

2018

varav personalkostnader
-410 -6-475

Budgetavvikelse 240 4157

Nettoinvestering 0 00
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Ekonomi
Kommunstyrelsen redovisar en sammantagen avvikelse 
mot budget på 1,0 mnkr. Underskottet hänför sig fram-
för allt till högre kostnader för kommunens fastigheter. 
Flera lokaler har under året varit tomma eller tomställda, 
vilket inneburit uteblivna hyresintäkter. Arbete kring 
kommunens fastigheter pågår, där både hyressättning och 
förvaltningskostnader ses över.
Intäkter för bredband är mycket högre än budgeterat be-
roende på effekter av redovisningsprinciper för aktivering 
av utbyggnad av bredbandsnätet.

Den totala personalkostnaden för kommunstyrelsen lig-
ger i nivå med budget, dock finns avvikelser inom förvalt-
ningen. Tjänster har vakanshållits under året i avvaktan 
på organisationsöversyn och arbete kring samverkan med 
andra kommuner. Vikariekostnader på bemanningsenhe-
ten överskrider budget.
Under 2019 har köp av främmande tjänster ökat och 
överskrider budget.  Behovet av konsulthjälp har funnits i 
olika projekt av engångskaraktär. 

Intäkterna för 2019 är högre jämfört med föregående år, 
främst beroende på högre intäkter för bredband. Hyres-
intäkterna är dock lägre på grund av tomställda lokaler.
Både intäkter och kostnader för kostenheten ligger högre 
jämfört med 2018 men båda ligger i paritet vilket inte 
medför någon avvikelse.
Utfallet för personalkostnader ligger lägre mot föregå-
ende år. Detta beror dels på att kostnader och budget för 
vissa tjänster flyttas ut till nämnderna samt att det före-
kommer vakanta tjänster under 2019.
Övriga kostnader är högre än 2018, detta beror främst på 
externa tjänster köpts in samt att kostnader för konsult-
tjänster varit större än tidigare år.

Verksamhet
Kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp flera 
kommungemensamma processer, bland annat budget- 
arbetet, styrning och ledning (kommunens målkedja 
samt politisk ärendeberedning), IT (digital infrastruktur, 
datorer samt datasystem) samt HR (personalrelaterade 
processer). Kommunstyrelsen har som politisk instans 
också enligt lag uppsiktsplikt över verksamhet som be-
drivs i kommunens nämnder och bolag. Kommun-
styrelsens förvaltning har som främsta uppgift att skapa 
förutsättningar för övriga nämnder och förvaltningar att 
bedriva effektiv verksamhet. Kommunstyrelsens förvalt-
ning organiseras inom följande avdelningar: ekonomi, IT, 
HR, kost, servicecenter samt kansli. 

Under 2019 har samhällsdebatten till stor del handlat om 
den kommunala ekonomin och om framtidsutmaning-
arna för välfärden. En majoritet av Sveriges kommuner 
har fått kraftigt försämrade ekonomiska förutsättningar 
som en följd av förändrad demografi, med medföljande 
kostnadsökningar och minskade skatteintäkter. Vadstena 
kommun har i grunden goda ekonomiska och organisato-
riska förutsättningar för att klara dessa utmaningar, men 
stora och kontinuerliga förändringsarbeten och effektivi-
seringar krävs även här. Kommunstyrelsens förvaltning 
har därför under 2019 genomfört en organisationsöver-
syn inom administration, vilken resulterat i en rad effek-
tiviseringar samt initiativ till samverkan med andra kom-
muner.

Hållbarhet, attraktivitet och en vilja att växa är Vadstena 
kommuns tre strategiska inriktningsmål för mandat- 
perioden. Kommunstyrelsen har under året arbetat aktivt 
för att bidra till att nå dessa mål. Inom ramen för me-
toden Food for Life har skolbarn gjort studiebesök hos 
exempelvis lantbrukare och lärt sig mer om produktio-
nen av maten som serveras varje dag i skolan. Ett annat 
exempel på arbetet för ökad ekologisk hållbarhet är att 
flera kommunala verksamheter fått prova rena elfordon 
i sin arbetsvardag. Detta som ett led i kommunens mål 
att ha enbart fossilfria fordon senast 2030. För att bli 
ekonomiskt mer hållbara har kommunstyrelsen arbetat 
fram en ny koncernstruktur som främjar samverkan och 
helhetsperspektiv mellan kommunen och dess bolag. 

För att bidra till tillväxt har kommunstyrelsen under året 
arbetat med att ge kommunens relativt nystartade bolag 
Vadstena turism och näringsliv AB goda förutsättningar 
att dels stärka Vadstena som besöksdestination och dels 
stärka och stimulera det lokala näringslivet i alla dess 
former. Som ett led i detta öppnade under våren 2019 
ett nytt åretruntöppet Infocenter på Storgatan. Kom-
munens politiska ledning och tjänstemannaledning har 
också tillsammans med bolaget genomfört företagsbesök 
under hela året.

Kommunstyrelsen Resultaträkning (tkr) 2019

27.415
-82.377

-31.973

-53.937

Intäkter
Kostnader

varav personalkostnader

Budget

22.920
-75.782

-35.182

-51.609

2017

22.180
-76.926

-33.198

-54.962Nettokostnader -52.862-54.746
-51.957

2018

-1.025Budgetavvikelse -1.253-2.789

Nettoinvesteringar -23.563 -57.400 -6.558

varav kapitalkostnader -7.028 -6.708 -5.824

År 2018 har fastighetsverksamheten överförts till kommunstyrelsen.
Jämförelsetalen för 2017 är omräknade. 
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För att stärka kommunorganisationens attraktivitet som 
arbetsplats har en medarbetarundersökning genomförts, 
med såväl god svarsfrekvens som gott resultat. Den orga-
nisationsöversyn som genomförts under 2019 har även 
bidragit till att förändra, förbättra och digitalisera arbets-
sätt och processer – åtgärder som förväntas av en modern 
arbetsplats. 

Kommunstyrelsen har även arbetat för tidsenliga och di-
gitala lösningar i dialogen med medborgare och besökare 
i Vadstena. Under året har ett system utvecklats för att 
möjliggöra digital kommunikation på flera plattformar 
kring felanmälningar, synpunkter, förslag samt frågor till 
de förtroendevalda. Systemet, som lanseras tidigt under 
2020, har fått namnet Ett bättre Vadstena och syftar till 
att möjliggöra för fler att bidra till att göra Vadstena kom-
mun än mer attraktivt, såväl för besökare som för bofasta.

Framtid
Som organisation står Vadstena kommun, liksom hela 
den kommunala sektorn i Sverige, inför stora ekono-
miska och personella utmaningar framöver. Skatte- 
underlaget minskar i och med att andelen äldre och yngre 
i befolkningen ökar, och andelen arbetsföra minskar. Det 
kommer därmed att vara svårt att attrahera arbetskraft 
till kommunens verksamheter framöver. För att hantera 
detta behöver kommunstyrelsen verka för att betydligt 

öka takten i digitaliseringen av kommunens verksamheter 
samt ha ett tydligt fokus på att vara en attraktiv arbetsgi-
vare – för såväl anställda som för personer vi vill rekrytera. 
Kommunstyrelsen måste också fortsätta effektiviserings-
arbetet genom organisationsöversyner inom flera verk-
samheter. Organisering, arbetssätt och ansvarsfördelning 
behöver kontinuerligt analyseras och effektiviseras. Sam-
tidigt behöver redan etablerade samarbeten med andra 
kommuner vidareutvecklas och fler samverkansområden 
identifieras. Den kommunala sektorns utmaningar löses 
inte självklart bäst genom att kommunerna var för sig 
hittar lokala lösningar, utan en större samverkan behöver 
tillskapas. 

Framtidsutmaningarna är betydande och bör inte under-
skattas. Samtidigt finns en tydlig och tilltagande medve-
tenhet om kommunernas situation på riksplanet, Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) arbetar aktivt med detta 
och flera statliga utredningar om bland annat den fram-
tida kommunala organiseringen pågår. En viktig uppgift 
för kommunstyrelsen kommer att vara att hålla sig ajour 
med händelseutvecklingen och att anpassa styrningen 
och ledningen av kommunen utifrån förändrade förut-
sättningar.

Måluppfyllelse, nämndspecifika mål

Växande Vadstena Attraktiva Vadstena Hållbara Vadstena

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

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

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

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

Vadstena kommun ska söka sam-
verkan där så är möjligt.

4

4

4

4

4

4

4

4
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ÅtagandeNämndspecifikt	mål Kommentar

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

Arbeta	för	en	effektiv	
lokalförsörjning

Växande Vadstena
Indikator Måluppfyllelse

Påbörjat  
ja/nej

En översyn av kom-
munens	fastighets-
bestånd och standard 
har	pågått	under	
2019.	Ett	nytt	avtal	
för	effektvare	förvalt-
ning av de kommu-
nala	fastigheterna	
har utarbetats.

Åtaganden	och	indikatorer,	nämndspecifika	mål:

ÅtagandeNämndspecifikt	mål Kommentar

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

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

Kompetens- 
försörjningsstrategi

Tydlig	och	effektiv	
organisationsstruktur	
för koncernen

Utarbeta en  
digitaliseringsstrategi

Attraktiva Vadstena
Indikator Måluppfyllelse

Antal	heltids-
anställda ska 
öka

Medarbetar-
enkät genom-
förs	ja/nej

Påbörjat	ja/
nej

Organisa-
tionsöversyn	
genomförd 
ja/nej

Påbörjat	ja/
nej

Såväl	antalet	heltids-
anställda som antalet 
tillsvidareanställda	
har ökat.

Medarbetarunder-
sökning genomfördes 
under hösten.

Ny koncernstruktur 
är antagen av full-
mäktige.

Organisationsöver-
syn är genomförd 
och verkställd.

Ej påbörjat.

ÅtagandeNämndspecifikt	mål
Måluppfyllelse

Vadstenas kommuns hållbarhetsar-
bete	ska	anpassas	till	FN:s	globala	
hållbarhetsmål	samt	de	nationella	
miljömålen

Vadstena kommun ska söka  
samverkan där så är möjligt.

Arbeta	systematiskt	
med Agenda 2030 
som styrmodell för 
allt hållbarhetsarbete

Söka samverkan med 
andra kommuner

Hållbara Vadstena
Indikator Måluppfyllelse

Utarbeta 
metoder, 
mätvärden 
och strategier 
för Östgöta-
utmaningen 
ja/nej

Utreda sam-
verkansmöj-
ligheter inom 
lönebearbet-
ning

Utreda 
samverkans-
möjligheter 
inom IT

Utreda sam-
verkansmöj-
ligheter inom 
Räddnings-
tjänst

Metoder för fossilfri 
upphandling samt 
strategier för styr- 
dokument har  
utvecklats under 
året.

Samtal pågår med 
flera	grannkom-
muner.

Samtal pågår med 
flera	grannkom-
muner.

Utredning pågår.

Kommentar
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Attraktiva Vadstena

Ekonomi
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott mot 
budget på 44 tkr. Överlag har nämndens verksamheter 
anpassat sig väl efter tilldelad budget och inga större av-
vikelser finns att redovisa. I likhet med tidigare år är per-
sonalkostnaderna lägre än budgeterat, främst beroende 
på vakanser vid personalbyten. Kostnader som varit för 
lågt budgeterade är främst försäkringskostnader och dag-
vattenavgifter, vilket minskar överskottet. Prognos från 
delårsbokslut per augusti pekade på ett underskott på 
200 tkr. Ökade intäkter avseende plan- och bygglov samt 
miljö- och hälsoskydd under hösten var en viktig anled-
ning till att underskott undveks.

En jämförelse mellan år 2018 och år 2019 påverkas av att 
energirådgivningen år 2018 drevs i egen regi medan 2019 
års verksamhet sköts via Mjölby kommun. Detta minskar 
bruttointäkter och bruttokostnader med ca 600 tkr. Jäm-
fört med 2018 ökar nettokostnaden men detta förklaras 
främst av överföring av personal från kommunstyrelsen 
till samhällsbyggnadsnämnden. Om man bortser från 
denna överflyttning ligger personalkostnaderna margi-
nellt över 2018 års nivå och ca 500 tkr under budgete-
rad kostnad. Ökade kostnader ses också inom plan-och 
bygglovavdelningen vilket främst hänförs till planverk-
samheten. Dessa kostnader möts av ökade intäkter och 
plan- och bygglovavdelningen håller sig inom budget 
även år 2019. Ökade intäkter ses också inom miljö/häl-
soskydd vilket delvis beror av ny taxa från halvårsskiftet. 
Hamnverksamhetens budget utökades med 325 tkr till 
år 2019. Ett mindre underskott på 46 tkr redovisas vilket 
bland annat förklaras av minskade intäkter från båtplats-
avgifter i småbåtshamnen. 

Verksamhet
Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag är att möjliggöra 
en växande befolkning, bidra till en hållbar samhälls-
utveckling och skapa trygga, attraktiva miljöer för våra 
medborgare, företagare och besökare. Nämnden ansvarar 
bland annat för detaljplanering, mark- och exploaterings-
frågor, bygglov, byggnadsinspektion, tillsyn inom miljö, 
hälsoskydd och livsmedel samt förvaltning av offentlig 
mark. Samhällsbyggnadsnämnden är tillika trafiknämnd.

Under 2019 har plan- och bygglovsavdelningens arbete 
med framtagande av detaljplaner för bostäder inneburit 
att ca 60 bostäder har markanvisats för nybyggnation. Vi-
dare har byggnation av ett trygghetsboende, 30 bostäder, 
startat vid Kalkhagsvägen. Utöver dessa bostäder kommer 
planuppdrag som framarbetats under 2019 för HSB:s 
och Bovierans projekt att kunna generera ytterligare ca 70 

bostäder, efter antagande i februari 2020. Planarbete har 
under året också påbörjats för ca 200 bostäder inom Tyck-
lingeområdet. Två ändringar av detaljplan har antagits 
under året - dels detaljplanen för Sippan 14 och 15 och 
dels detaljplan för del av Vadstena 4:18 vid Björkvägen. 
Även planeringen för en ny infartsväg till Kronoängen 
samt mark för verksamhet har upptagit planavdelningens 
tid och kommer kunna antas tidig vår 2020. Planeringen 
för en ny vårdcentral inom kvarteret Lekbrodern har på-
börjats. 

Bygglovsansökningarna har ökat något jämfört med 
2018. Under 2019 har 124 lovärenden (97 år 2018), 27 
anmälningsärenden (27 år 2018) samt 5 strandskydds-
ärenden (2 år 2018) inkommit.  Handläggningstiderna 
klarar målet att 85% ska beslutas inom 6 veckor från det 
att en fullständig ansökan har kommit in till nämnden. 

Under året har mark- och exploateringsavdelningen an-
svarat för byggnation av VA, gator och belysning inom 
bostadsområdet Södra Drottningmarken. Parallellt har 
en markanvisningstävling genomförts samt fördelning av 
tomter till den kommunala tomtkön. Genomförd mark-
anvisning har lett till att byggnation och försäljning har 
påbörjats av 8 bostäder i parhus, av totalt 16 planerade. I 
samma område har Vadstena Fastighetsbolag AB tilldelats 
mark för byggnation av 28 hyresrätter, med byggstart ja-
nuari 2020. Flertalet av de 14 villatomterna är bokade och 
bygglovshandläggning pågick för flera villor vid årsskiftet. 
I Borghamn finns fortfarande några lediga bostadstom-
ter. Den lediga industrimark som finns på Kvarnbacken 
har under hösten reseverats för intressenter.

I juli 2019 utsågs det vinnande förslaget i Arkitekttävling-
en för Rådhustorget och Apotekstomten. Sveriges Arki-
tekter (SAR) var delaktiga i denna omfattande process. 
Under hösten har arbetet fortgått med att tillsammans 
med det vinnande kontoret, Karavan landskapsarkitek-
ter, ta fram projekteringshandlingar. Planerad byggstart 
är mars 2020.

Inom miljöskyddsområdet har, efter politiskt beslut, till-

Samhällsbyggnadsnämnd Resultaträkning (tkr) 2019

8.715
-28.137

-10.784

-19.422

-19.466

Intäkter
Kostnader

varav personalkostnader

Nettokostnader

Budget

9.262
-25.707

-8.551

-16.445

-17.644

2017

9.048
-27.428

-9.926

-18.380

-18.430

44Budgetavvikelse 1.19950

-14.839Nettoinvesteringar -13.348-12.646

2018

varav kapitalkostnader -4.905 -3.917-4.834
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syn av verksamheter med årlig avgift prioriterats under 
2019. Det innebär att de 43 anmälningspliktiga miljö-
farliga verksamheter som enligt tillsynsplanen ska ha in-
spektion årligen har besökts under året. Därutöver har ett 
20-tal inspektioner inom hälsoskydd utförts. Vidare har 
miljöavdelningen under året bedrivit tillsyn på vårdboen-
den, flerbostadshus och tillfälliga boenden. Årets invente-
ring av enskilda avlopp har utförts som planerat och totalt 
har 53 enkäter skickats ut (58, år 2018). Livsmedelskon-
trollen har genomförts enligt tillsynsplanen, det vill säga 
92 livsmedelskontroller utfördes 2019 (95, år 2018). An-
talet inspektioner skiljer sig något från år till år beroende 
på antalet objekt samt vilken tillsynsfrekvens respektive 
objekt ska ha.  Totalt har 15 nya livsmedelsverksamheter 
registrerats (17, år 2018).  Under hösten 2018 genomgick 
enheten en revision som utfördes av Länsstyrelsen där 
man bl.a. fick avvikelse på att kommunens taxa för livs-
medelstillsyn inte är självfinansierad. Under hösten 2019 
har därför en höjning av taxan beslutats för att nå lagkra-
vet om självfinansiering.
 
Miljöavdelningen uppdaterade 2019 det befintliga ären-
dehanteringssystemet Ecos till senaste versionen Ecos 2. 
Det är en central del i tillsynen att det finns ett korrekt 
och uppdaterat system med de uppgifter som miljöav-
delningen enligt lagkrav ska uppfylla. Arbetet med att 
utveckla avdelningens arbete med nya systemet kommer 
att fortsätta under 2020.

Energi- och klimatrådgivningen sker i samverkan med 
Mjölby kommun. Under året har ca 30 privatpersoner i 
Vadstena kommun fått energirådgivning, framför allt in-
formation om solceller, energieffektivisering och värme-
system. Energirådgivaren har varit på ett tiotal hembesök, 
främst i innerstaden men även på lantbruk och företag, 
bl a ett av våra större företag som arbetar för att sänka sin 
energianvändning. Ett flertal föreläsningar om  solceller 
har arrangerats i Skänninge och Väderstad, med många 
besökare från Vadstena.

Framtiden
I linje med det strategiska målet om ett växande Vad-
stena kommer plan- och bygglovavdelningen att priori-
tera arbetet med nya och redan igångsatta planarbeten 
för bostäder under åren framöver. Under 2020 ska över-
siktsplanen aktualitetsprövas samt en fördjupad över-
siktsplan för Birgittaområdet arbetas fram. Den fortsatta 
detaljplaneringen av bostäder inom Tycklingen kommer 
att ske under 2020 med planerat antagande 2021. Totalt 
ca 200 bostäder bör kunna genereras. Utöver det plan- 
arbete för nytt verksamhetsområde som kommer att an-
tas under våren 2020, återstår behov av ny planlagd mark 
för industri vilket kommer att kräva nya insatser. Andra 
projekt som förväntas att påbörjas inom mandatperioden 
är detaljplanering för bostäder inom kv Folkskolan, un-
der förutsättning att S:t Perskolan flyttar till nya lokaler 
vid Cirkusplatsen. Målsättningen är att möta behovet av 



DEL 2  |  NÄMNDERNAS REDOVISNING    31

planberedskap för nya bostäder, mötesplatser och offent-
lig service på ett sätt som är förenligt med god långsiktig 
hållbarhet. 

Antalet lov- och anmälansärenden har varierat de senaste 
åren. Under 2020 förväntas tillgänglig tomtmark bidra 
till att inflödet av lovärenden ökar, såvida inte marknaden 
mattas av. Ett fortsatt fokus på rutiner för ärendehante-
ringen för att bibehålla korta handläggningstider och god 
service är även fortsättningsvis nödvändig. Kontinuerlig 
utbildning och kompetensutveckling är nödvändig med 
anledning av de otaliga ändringar i lagstiftning, regler och 
allmänna råd sedan den nya plan- och bygglagen trädde i 
kraft 2011.

Mark- och exploateringsavdelningen har fortsatt fokus 
på att attrahera nya byggherrar till kommunen genom en 
aktiv byggdialog. Under mandatperioden förväntas de-
taljplaner för Tycklingeområdet och Birgittaområdet att 
antas. Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för 
utbyggnad av infrastruktur och markanvisningar i dessa 
nya utbyggnadsområden. Markanvisning och utbyggnad 
av infrastruktur i Tycklingeområdet planeras till 2021. 

Ombyggnationen av Rådhustorget och Apotekstomten 
påbörjas i mars 2020. Ombyggnationen indelas i tre etap-
per och beräknas vara färdig under 2022. Färdigställande 
av de återstående delarna av gamla genomfarten med tra-
fiksäkring av korsningar samt nya hållplatslägen fortsätter 
under kommande år.
Arbetet med reinvestering i asfalt och belysning fortgår. 

Måluppfyllelse, nämndspecifika mål

Växande Vadstena Attraktiva Vadstena Hållbara Vadstena

Vadstena kommun har god plan-
beredskap	för	attraktiva	boenden	i	
olika upplåtelseformer.

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

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

Samhällsbyggnadsnämndens  
verksamhet	bidrar	till	en	 
långsiktigt	hållbar	miljö.

Myndighetsutövningen präglas 
av	korrekt,	rättsäker	och	effektiv	
handläggning.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Under 2020 kommer fokus att ligga mer på belysning än 
tidigare år, då moderna ljuskällor ger mervärde både ur 
trygghetsaspekter och ekonomisk synvinkel.

I hamnen finns frågor att beakta som bland annat berör 
renovering av bryggor och driften av hamnverksamheten. 
Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar vidare för 
drift och skötsel av kommunens gator och parker. Inför 
2020 har ett nytt avtal tagits fram gällande driften av gata/
park tillsammans med utföraren Vadstena Förvaltning 
AB. Arbetet med att ytterligare definiera roller/ansvar 
och kostnader i syfte att optimera driften fortgår. Viktiga 
frågor att belysa i sammanhanget är gränsdragning (vem 
gör vad) samt ansvar för medborgarkontakter och effektiv 
återkoppling till medborgare.

En av miljöavdelningens stora utmaningar är att inhäm-
ta och upprätthålla en tillräckligt god kompetens inom 
samtliga sakområden. Med få handläggare är det svårare 
med specialisering inom visst område. EU-direktiv och 
nationell lagstiftning är dessutom komplicerad inom mil-
jö- och hälsoskyddsområdet och det sker ofta förändring-
ar. Samarbetet med övriga kommuner i länet och Läns-
styrelsen 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 
Statskontorets utredning gällande livsmedelstillsynen. 
Om detta genomförs är Vadstena kommun en av de kom-
muner som kommer att omfattas av förändringen. 
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ÅtagandeNämndspecifikt mål Kommentar

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

Aktuell översiktsplan

Nya bostäder möjlig-
görs genom detalj-
planering

Fördjupad översikts- 
plan	Birgittaområdet	

Arbeta	aktivt	med	
markanvisningar i 
antagna detaljplaner

Attrahera	byggher-
rar	att	etablera	sig	i	
Vadstena 

Skapa	goda	förutsätt-
ningar	för	tillkomsten	
av bostäder

Växande Vadstena
Indikator Måluppfyllelse

Beslutad i kommun-
fullmäktige

50 nya möjliga 
bostäder i antagna 
detaljplaner

Arbete  
påbörjat

Markanvisningstävling 
för	Södra	Drottning-
marken	slutförd	och	
avtal tecknade

Minst 10 byggherre-
dialoger

Reviderat bostads-
försörjningsprogram 
antaget i kommunfull-
mäktige

Aktualitetsförklaring 
av översiktsplanen 
planeras under 2020. 
Ca 6o bostäder har 
markanvisats under 
året och ca 70 nya 
bostäder i detalj-
planer har arbetats 
fram under 2019, 
men med antagande 
i	kommunfullmäktige	
februari	2020.	Ett	
trygghetsboende 
med 30 hyreslägen-
heter har påbörjat 
byggnation	under	
året.

Markanvisnings-
tävling för Södra 
Drottningmarken	har	
genomförts, vilket 
medför	att	ca	60	nya	
bostäder kan byggas 
under 2020. 

Förvaltningen ser 
fortsatt	intresse	
från	byggherrar	att	
etablera sig i Vad-
stena	och	ett	20-tal	
byggdialoger har 
genomförts under 
året. 

Bostadsförsörjnings-
programmet har 
inte	varit	möjligt	att	
påbörja pga vakant 
GIS-tjänst. 

Åtaganden	och	indikatorer,	nämndspecifika	mål:

Vadstena	kommun	attraherar	
nya	byggherrar	att	etablera	
sig i Vadstena kommun.
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ÅtagandeNämndspecifikt mål Kommentar

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

Genomföra arkitekt-
tävling för Rådhus-
torget och Apoteks-
tomten

Investering i 
offentliga	platser

Attraktiva Vadstena
Indikator Måluppfyllelse

Vinnande förslag 
utsett

Utföra	arbete	enligt	
beläggningsplan, 
minst 20 000 kvm

Utföra	byte	av	
belysning enligt be-
lysningsplan, minst 40 
belysningspunkter

Återplantering av 
nedtagna träd, minst 
20 st.

Vinnade förslag 
”Premiär” av Caravan 
har	utsetts	som	vin-
nare. Projektering 
inför ombyggnad 
med start mars 2020 
pågår.

Ca 15000 kvm 
asfaltsbeläggning har 
utförts	under	året.	
Målet uppnås ej, då 
lagning	efter	fiber-
dragning prioriterats 
under del av året.

Ca 70 belysnings-
punkter har nyupp-
förts	och	45	bytts	
under året.

Planering pågår – 
arbetet	planeras	att	
utföras	2020

Åtaganden	och	indikatorer,	nämndspecifika	mål:
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ÅtagandeNämndspecifikt mål
Måluppfyllelse

Samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhet	bidrar	till	en	lång-
siktigt	hållbar	miljö.

Myndighetsutövningen präglas 
av	korrekt,	rättsäker	och	
effektiv	handläggning.

Delta i kommunens 
övergripande stra-
tegiska arbete med 
Agenda 2030

Avloppsinventering

Arbeta	för	ett	säkert	
dricksvatten

Värna om en god 
inomhusmiljö

Vidmakthålla och 
utveckla kompeten-
sen genom samverkan 
med andra kommuner 
och myndigheter samt 
delta i utbildningar

Handlläggningstider	
för bygglov

Digitalisering av 
samhällsbyggnadspro-
cessen

Hållbara Vadstena
Indikator Måluppfyllelse

Strategi för  
kommunens arbete 
med Agenda 2030 i 
samverkan med andra 
förvaltningar

50 adresspunkter

Genomföra  
5 provtagningar

Inspektera	5	fastig-
heter	(flerbostadshus)

Minst	5	tillfällen/be-
rörd medarbetare

Minst 85 % av alla 
lovärenden beslutas 
inom 6 veckor från 
komplett	handling

Nulägesanalys	utförd

Avvaktar kommunens 
övergripande arbete.

53 adresspunkter har 
inventerats

Målet uppfyllt

Målet uppfyllt

Målet har uppfyllts

Målet har uppfyllts

Arbete pågår

Kommentar

Åtaganden	och	indikatorer,	nämndspecifika	mål:
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Ekonomi
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett under-
skott mot budget på motsvarande 0,2 mnkr. Detta är 
främst kopplat till högre personalkostnader än förväntat 
inom grundskoleverksamheten 2,7 mnkr. Kulturskolan 
lyckas inte nå budgetnivå trots åtgärdsplan och redovisar 
avvikelse mot budget på -0,3 mnkr. Arbetsmarknadsverk-
samhetens utfall blev 0,3 mnkr sämre än budget på grund 
av osäkerhet kring bidragsnivå inom projektet JEMS. 
Det negativa resultatet dämpas dock av förskoleverksam-
hetenspositiva avvikelse på 1 mnkr där vakant tjänst samt 
fler sålda förskoleplatser till andra kommuner bidrar. 
Även införandet av nya riktlinjer gällande omsorgsavgifter 
inom förskola och fritidshem har genererat högre intäk-
ter. Kostnaden för nya verksamheten Omsorg på annan 
tid blev lägre än förväntat. Bidrog gjorde också projektet 
Lärlingsvux inom vuxenutbildnings verksamhetsområde 
som erhållit högre statsbidrag än budgeterat.

Jämfört med föregående år har kultur- och utbildnings-
nämndens nettokostnader ökat med 2,3 mnkr. Detta för-
klaras framförallt av höga personalkostnader på 1,8 mnkr 
samt av att förvaltningschefer som ingår i kommunled-
ningsgrupp flyttats till respektive förvaltning under 2019. 
Ökat antal elever inom gymnasieverksamheten har bidra-
git till 0,9 mnkr i kostnadsökning. Vuxenutbildningen 
däremot uppvisar en kostnadsminskning på 1,2 mnkr 
eftersom resultat 2018 belastas med kostnader avseende 
2017 samt att 2019 inbringade högre bidrag än förväntat.  
Även införande av nya riktlinjer gällande omsorgsavgifter 
inom förskola och fritidshem har genererat högre intäkter 
och därmed bidragit till lägre nettokostnad.

Verksamhet
Kultur och utbildningsnämnden är en viktig del i kom-
munens arbete med att utveckla Vadstenas attraktivitet. 
Nämndens uppdrag är att bidra till en växande befolk-
ning genom att skapa trygga, utvecklande miljöer i grund-
skola och förskola samt erbjuda kommunens invånare 
tillgång till en värdefull fritid och ett rikt kulturliv med 
ett brett utbud. Kultur- och utbildningsnämnden omfat-
tar verksamhetsområdena; arbetsmarknad, fritid, kultur, 
utbildning och integration.

Förskola
Under 2019 har kommunen fått statsbidrag för att möj-
liggöra fler antal barngrupper och därmed också färre 
barn per grupp. Verksamheten har en hög andel behöriga 
förskollärare och utbildade barnskötare.

Våren 2019 öppnade den nya förskolan Omma med sex 
avdelningar med tillhörande tillagningskök. Förskolan 
Solrosen med fyra avdelningar lades ner. Från september 
månad 2019 erbjuder förskolan och Vadstena kommun 
omsorg på annan tid. Öppen förskola bedrivs en dag per 
vecka i samverkan med BVC. 

Fritidshem
Kommunen bedriver tre fritidshemsavdelningar och hös-
ten 2019 öppnade ytterligare en ny fritidshemsavdelning 
för elever i årskurs 1 i lokaler på Birgittaområdet. 
Verksamheten har även mottagit statsbidrag i form av fri-
tidshemssatsning 2019. Kommunen ger bidrag till fyra 
enskilda huvudmän som bedriver fritidshemsverksamhet 
i Vadstena. 

Grundskola
Betygsresultaten ligger på en nationellt hög nivå och re-
sultaten på de nationella proven är goda. Antalet lärare 
med lärarlegitimation ligger högt i förhållande till riket. 
Kommunen söker möjliga statsbidrag och har under 2019 
beviljats bidrag för bland annat karriärtjänster, lärarlöne-
lyft, lågstadiesatsning samt ökad jämlikhet. Elevhälsan 
bedriver sin verksamhet enligt plan. Skolans personal har 
under året utbildats i strategier att möta barn och elever 
inom autismspektrat. Politikens satsning på digitala lär-
verktyg fortsätter och slutförs under 2020. 

Gymnasium
Från och med hösten 2017 köper Vadstena kommun all 
sin verksamhet från andra kommuner i regionen utifrån 
det regionala samverkansavtalet. Eleverna har utöver 
samverkansavtalat 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. Kommunen har aktivitets-
ansvar som rapporteras till Statistiska Centralbyrån för 
ungdomar upp till 20 år. 

Resultaträkning (tkr) 2019

31.136
-215.530

-116.388

-184.394

-184.205

-189

-2.871

Intäkter
Kostnader

varav personalkostnader

Nettokostnader

Budget

Budgetavvikelse

Nettoinvesteringar

34.574
-213.219

-108.135

-178.644

-177.562

-1.082

-2.617

2017

29.421
-211.527

-110.131

-182.106

-183.357

1.251

-2.268

2018

Kultur- och utbildningsnämnd

varav kapitalkostnader -8.039 -6.767-7.638
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Grundsärskola
Platser inom särskolan köps av Motala och Mjölby kom-
mun. I kommunen finns även särskoleverksamhet i egen 
regi i mindre skala.

Vuxnas lärande 
Alla former av kommunal vuxenutbildning bedrivs i 
samarbete med närliggande kommuner och med Region 
Östergötland. Utbildningsutbudet är behovsstyrt och 
påverkas dessutom av utbildningssatsningar som görs av 
riksdag och regering. En särskild satsning inleddes under 
2019 med att utbilda redan anställd vårdpersonal i kom-
munen till undersköterska, via samarbete med Motala 
kommun. Utbildningen sker via lärlingssystemet med 
validering av de deltagandes kunskaper.

Arbetsmarknad 
En överenskommelse har slutits mellan kommunerna 
i den västra länsdelen gällande delegationen för unga 
och nyanlända till arbete och kring arbete med olika 
jobbspår. Detta projekt fortsätter under perioden juli 
2018 – november 2020. Medel är beviljade från Tillväxt- 
verket under projektnamnet JEMS (Jobbspår, etablering, 
matchning, samverkan). Ramen för antalet extratjänster i 
kommunen var under 2019 fortsatt 20 platser. 

Kulturell verksamhet
2019 års sommarutställning bestod av ett konstverk i tre 
delar som tog sin utgångspunkt i Vadstena som vårdstad. 
Konstverket visades på Stora Torget i Vadstena. Konsten 
rönte stor uppskattning och planeras stå kvar även över 
sommaren 2020. Övriga arrangemang inkluderar bland 
annat Förintelsens minnesdag, nationella högtidsdagar, 
Kulturveckan, Earth week och Vadstena Pride.

Vadstena bibliotek har fått ett ekonomiskt bidrag inom 
ramen för den statliga satsningen Stärkta bibliotek. Sats-
ningen påbörjades under året och innebär ett ökat fokus 
på barn och unga, tillgänglighet och målgruppen 65+. 
Biblioteket har ökat sin närvaro hos medborgarna genom 
att upprätta minifilialer i tätorten samt arrangerat språk-
caféer för nyanlända. Biblioteket har under året samverkat 
med Folkuniversitetet.

Kulturskolan erbjuder ett brett utbud konstnärliga in-
riktningar – dans, musik, bild och form. Kulturskolan 
flyttade under 2019 till nya lokaler i Birgittaområdet. An-
talet barn i Kulturskolan var under läsåret 2018-2019 ca 
200. Arbetet med kulturarvsplanen fortsätter. 

Fritidsverksamhet
Aktiviteter för barn och unga har under sommaren sam-
ordnats till stor del från Fritidscentrum och finansierats 
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 sim-
undervisning i förskoleklass och år 1 i grundskolan. Liv-
räddningsutrustning har uppdaterats och kompletterats 
utifrån gällande lagstiftning och behov. En ny sträckning 
av Östgötaleden projekterades under året och invigs våren 
2020.

Stöd till aktörer i idéburen och ideell sektor
I kommunen finns ett stort antal aktörer inom idéburen 
och ideell verksamhet som erbjuder kultur- och fritids-
aktiviteter. Dessa får ekonomiska bidrag i enlighet med 
kommunens riktlinjer. Samordning sker med externa ak-
törer såsom Region Östergötland och Statens kulturråd.  

Lokaler
Under året har en ny förskola ”Omma” invigts med sex 
avdelningar. Simhallen har under sommaren genomgått 
underhållsåtgärder för att förlänga driften med upp till 
15 år. På Petrus Magni skola har aulan fått ett nytt ven-
tilationssystem vilket har förbättrat arbetsmiljön.  Beslut 
har fattats under året att bygga ny skola med tillhörande 
sporthall samt renovering av Petrus Magni och Katarina-
skolan. Översyn av köket på förskolan Gullvivan har på-
börjats. 

Kvalitetsarbete
Kvalitetsarbetet är utformat med hänsyn till varje an-
svarsområdes och verksamhetsforms inriktning. Enligt 
skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas 
både på huvudmannanivå och på förskole- och skol- 
enhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvali-
tet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan 
och andra skolförfattningar. 
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ÅtagandeNämndspecifikt mål Kommentar

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

Barn	och	elever	stimuleras	till	
nyfikenhet	och	lust	att	lära	skall	
öka.
 
Barn och elevers fysiska och 
psykiska	hälsa	skall	förbättras.

Diskriminering och kränkande 
behandling ska minska.

Fungerande samverkansformer 
och nöjda vårdnadshavare i 
skola och förskola.

En hög grad av behöriga lärare, 
förskollärare	och	fritids-
pedagoger.

Barn och elever ges lika förut-
sättningar	för	utveckling	och	
lärande.

Barn	och	elevers	lärmiljö	är	till-
gänglig, begriplig och hanterbar.

Utveckla	arbetssätt	som	på	sikt	
leder	till	att	flickors	och	pojkars	
resultat	ökar	och	att	pojkars	
resultat	närmar	sig	flickornas.	

Eleverna lämnar grundskolan 
med gymnasiebehörighet.

Verka	för	fritids-	och	frilufts-
livets bredd, utveckling och 
tillgänglighet.
Samordna	och	stödja	fritids-	
och	friluftsaktörer.
Fritidscentrum	bidrar	till	ung-
domars meningsfulla och trygga 
fritid.

Arrangera och samarbeta kring 
kulturarrangemang.
Kulturskolan erbjuder undervis-
ning	till	barn	och	unga.
Stödja, samordna och samarbeta 
med kommunens kulturaktörer.
Biblioteket är en välkomnande 
mötesplats som samverkar med 
interna och externa aktörer 
inom	ramen	för	demokrati,	folk-
bildning, mediakunskap, språk 
och	litteratur.

Måluppfyllelse

Fortsatt	höga	resultat	i	grund-
skola och gymnasieskola. 
Elevers	lust	att	lära	en	utmaning.
En högre andel förskollärare än 
rikssnittet.
Nöjda föräldrar.

Kompetensförsörjning en 
utmaning	för	framtida	hög	
behörighet.
Ett	meritvärde	åk	9	på	236,6	som	
är	högre	än	rikssnittet	på	229,8.
En högre andel behöriga elever 
till	gymnasiet,	93,5%,	än	riks-
snittet	som	är	84,3%.
Utmaning	att	öka	meritvärdet	
och	pojkarna	ska	närma	sig	flick-
ornas resultat.

Vadstena kommun har antagit en 
fritids-	och	friluftsplan,	 
nyrekrytering	på	Fritidscentrum,	
ett	idrottsråd	har	startats.

Återkommande kulturarrange-
mang av olika typ fördelat över 
året	ofta	i	samband	med	andra	
händelser,	till	exempel	Earth	
week eller Pride.
Biblioteket har ökat sin närvaro 
hos medborgarna genomsamver-
kan med Folkuniversitetet och 
externa föreläsare och aktörer. 

Åtaganden	och	indikatorer,	nämndspecifika	mål:

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

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

Bidra	till	ett	varierat,	rikt	och	
inkluderande kulturliv
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ÅtagandeNämndspecifikt mål Kommentar

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

Ge medarbetarna kunskaper om 
hållbar utveckling.
Inkludera hållbarhet som rubrik 
på	samtliga	arbetsplatsträffar.	
Barn och elever ska få en ökad 
förståelse och större möjlig-
heter	att	göra	egna	ställnings-
taganden,	verka	i	ett	globalt	
sammanhang	och	att	arbeta	för	
en hållbar värld. 
Ett	helhetsgrepp	i	undervisning-
en kring frågor som rör hållbar 
utveckling.

Ge medarbetarna kunskaper om 
hållbar utveckling.

Måluppfyllelse

Hållbarhetsfrågor	finns	med	på	
arbetsplatsträffar	
Fortsatt	arbete	med	planer	för	
ekologisk hållbarhet pågår i 
verksamheten 
Utbildning om agenda 2030 i 
samband med Earth week.

Arbetet	med	att	se	över	verk-
samheten	utifrån	ekonomisk,	
social och ekologisk hållbarhet 
pågår.

Åtaganden	och	indikatorer,	nämndspecifika	mål:

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

Framtid
I linje med det strategiska målet om ett växande Vadstena 
är arbetet med ett sammanhållet skolområde från förskola 
till åk 9 i gång och medel är avsatta för ändamålet. En ny 
förskola har öppnat med sex avdelningar för att fylla be-
hovet av framtida platser. Inom området vuxnas lärande 
bedrivs verksamheten i samverkan med närliggande kom-
muner och regionen. Analys och utvecklingsarbete pågår 
gällande pojkars lärande samt arbete med att öka barn och 
elevers mående.

Kompetensförsörjning är en stor utmaning kommande 
år inom förskola och skola, men ännu så länge har Vad-
stena en hög andel behöriga lärare jämfört med riket. 
Fokus på att vara en attraktiv skolkommun, hälsoarbete i 
skola och förskola samt pojkar och flickors lärande är högt 
prioriterade områden.  
 
I linje med de strategiska målen att vara en attraktiv och 
växande kommun spelar kultur och fritid en viktig roll. 
Kulturskolans verksamhet har växt och barn och elever 
erbjuds ett varierat utbud av kulturverksamhet. Sam-
verkan sker med skola och lokala kulturaktörer. Inom 
skolprojektet kommer kulturskolans framtida behov av 
lokaler att tillgodoses. Arbetet med att färdigställa kultur- 
och fritidsplanen samt kulturarvsplan kommer ske under 
2020. 

Kultur och utbildningsförvaltningen måste också fort-
sätta effektiviseringsarbetet genom organisationsöversy-
ner. Organisering, arbetssätt och ansvarsfördelning måste 
analyseras och effektiviseras för att möta en omvärld i 
snabb och ständig förändring. Samverkan är ett ledord 
för framtiden.
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Ekonomi
Socialnämnden redovisar ett underskott mot budget på 
3,6 mnkr. När budgeten för 2019 beslutades, saknades det 
cirka 5,3 miljoner för att få full kostnadstäckning. Denna 
obalans har under året minskats med 1,7 mnkr. Verksam-
heten för ensamkommande flyktingbarn, hemsjukvård, 
omsorgen om funktionsnedsatta samt den gemensamma 
verksamheten visar överskott mot budget. För verksam-
heten för ensamkommande flyktingbarn består överskot-
tet av statsbidragsintäkter på 1,7 mnkr utöver budget. 
Hemsjukvården visar ett överskott på 0,2 mnkr främst på 
grund av personalvakanser. Omsorgen om funktionsned-
satta visar ett överskott på cirka 5 mnkr, som är hänför-
ligt till utökade ersättningar från Försäkringskassan inom 
personlig assistans samt att hemma-plansalternativ varit 
möjliga istället för externa placeringar. Överskottet mot 
budget inom den gemensamma verksamheten (cirka 0,8 
mnkr) beror på lägre personal- och utbildningskostnader 
än planerat. 

Verksamheterna inom äldreomsorgen och individ- och 
familjeomsorgen visar ett underskott mot budget. In-
divid- och familjeomsorgen uppvisar ett underskott på 
cirka 2,9 mnkr, som är hänförligt till placeringskostnader 
för barn/unga utöver budget, ökade kostnader för miss-
bruksvård och boende för vuxna samt försörjningsstöd. 
Äldreomsorgen visar ett underskott på budget på cirka 
3,1 mnkr. Ett underskott mot budget på cirka 3 mnkr hos 
hemtjänsten är hänförligt till ökade personalkostnader på 
grund av en ökad ärendemängd. Färdtjänsten visar också 
ett underskott på 340 tkr mot budget, medan särskilt bo-
ende uppvisar ett mindre överskott. Ett riktat statsbidrag 
till äldreomsorgen på 600 tkr reducerade dock underskot-
tet mot budget.

Jämfört med föregående år har socialnämndens netto-
kostnader ökat med -9,6 mnkr. Utökningar inom hem-
sjukvård och individ- och familjeomsorg, ökade kostna-
der inom äldreomsorgen samt lägre intäkter i form av 
statsbidrag har ökat nettokostnaden, medan den krym-
pande verksamheten med ensamkommande flyktingbarn 
reducerat kostnaden. 

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 hälso- och sjuk-

vård (HSL) som krävs av kommunen genom lagstiftning 
eller avtal. 
Kommunens insatser för äldre och omsorgen om de 
funktionsnedsatta genomförs genom hemtjänst i ordi-
närt boende, service och omvårdnad i särskilda boen-
deformer, övrig äldreomsorg, personlig assistans, daglig 
verksamhet och övrig sysselsättning samt kommunal psy-
kiatri och hemsjukvård. Socialnämnden ansvarar även för 
kommunens individ- och familjeomsorg i enlighet med 
vad som stadgas i socialtjänstlagen och övriga allmänna 
författningar.

Hemsjukvård
Verksamheten har förlängt avtalet med Motala kommun 
ytterligare ett år och köper fortsatt 20 % sjuksköterske-
tjänst med specialistkompetens för psykiatriska diagno-
ser.
Antalet nya ärenden ligger på ungefär samma nivåer som 
tidigare år. Det har skett en ökning av antalet aktivitets-
bedömningar, bostadsanpassningsbedömningar samt ut-
provningar av speciellt utprovade hjälpmedel i samverkan 
med hjälpmedelsleverantören.

Äldreomsorg 
Äldreomsorg bedrivs i den enskildes hem och inom vård- 
och omsorgsboende. 
Kommunen har två vård- och omsorgsboenden, Wa-
sagården och Vätterngården.  Wasagården har totalt 77 
boendeplatser och 8 korttidsplatser samt dagverksamhet 
för personer med demenssjukdom. Vätterngården har 54 
boendeplatser.
Vårdboendena arbetar ständigt med förbättringsarbete 
och utveckling av verksamheten. Under 2019 har vård- 
och omsorgsboendena utvecklat arbetet med BPDS- 
registret som handlar om strukturerat arbetssätt vid svåra 
demenssymptom.
Ett nytt arbetssätt för en mer strukturerad vård- och om-
sorgsplanering (VOP) har under 2019 permanentats och 

Resultaträkning (tkr) 2019

80.598
-267.163

-186.419

-186.566
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-2.140
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varav personalkostnader
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Nettoinvesteringar
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-173.593
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5.549

-1.838
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82.332

-259.250
-177.317

-176.918

-182.491Budget -174.908-183.716

6.798

-1.481

2018

Socialnämnd

-2.100varav kapitalkostnader -1.872-2.307
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fler grupper påbörjar detta arbetssätt succesivt. VOP syf-
tar till ett ökat teamarbete mellan de olika professionerna 
samt öka delaktigheten och möjligheten för den enskilde 
att påverka vården kring sig själv. 
Vård- och omsorgsboendena har även påbörjat införan-
det av välfärdsteknik genom att erbjuda de boende mo-
bila trygghetslarm med GPS-funktion samt tyngdtäcken. 
För att öka säkerheten vid medicinhantering har även 
säkra läkemedelsskåp tagits i bruk.
Hemtjänsten har ett pågående pilotprojekt för införandet 
av Heltidsresan (heltidsanställning som norm). Under pi-
lottiden har verksamheten bemannats upp och antalet 
heltidsarbetande har ökat. Under året har också ärende-
mängden ökat och en ny grupp har skapats för att kunna 
hålla en god kontinuitet gentemot brukarna. Totalt består 
hemtjänsten av fem grupper som arbetar dag och kväll, 
varav hemstödsteamet riktar sig främst mot personer med 
demensdiagnos. Utöver det finns också en nattgrupp.

Individ- och familjeomsorg (IFO)
IFO har ansvar för huvuddelen av all myndighetsutöv-
ning inom socialnämnden samt öppenvårdsinsatser ge-
nom en familjemottagning och en beroendemottagning 
där även inriktning mot ungdomar, Mini Maria, ingår. 
Under 2019 genomfördes ett projekt inom Öppenvården 

genom en utökning med två socialpedagoger. Syftet är att 
utveckla verksamhetens förebyggande arbetet för att på 
sikt kunna minska kostsamma insatser som till exempel 
placeringar. Det syftar även till att i så stor utsträckning 
det är möjligt kunna verkställa insatser på hemmaplan i 
form av intensiv familjevårdsbehandling, kompensato-
riskt föräldrastöd samt eftervårdsarbete för barn, ungdo-
mar och vuxna, istället för att köpa dessa insatser. Det har 
under året visat på ett positivt ekonomiskt resultat. IFO 
har fortsatt kunnat bevilja insatser och arbeta på hem-
maplan. 
Personalen på IFO har under året provat att ha individu-
ell utvecklingstid, IUT,  viket har visat på positiva resultat 
gällande arbetsmiljö och attraktivitet

Omsorgen om funktionsnedsatta 
För personlig assistans finns nu arton brukare varav elva 
har kommunen som utförare, övriga sju har externa ut-
förare. 
Tillbyggnad av en lägenhet har påbörjats under hösten 
2019 på Aspens gruppbostad.
Verksamheten för HVB (hem för vård eller boende) och 
stöd för ensamkommande ungdomar fortsätter att mins-
ka. I slutet av 2019 är det en ungdom kvar med HVB be-
slut och sex som har beslut om stödboende.

ÅtagandeNämndspecifikt mål Kommentar

Bidra	till	god	
personalförsörjning

Attraktiv	arbetsgivare:
Heltid	som	norm,	
kompetensutveckling, 
god arbetsmiljö

Växande Vadstena
Måluppfyllelse

Heltid	som	norm	följer	
projektplanen.
Lärlingsprogrammet pågår och 
3 medarbetare blev färdiga 
undersköterskor 
under 2019.
Självskattning	av	arbetsmiljö	
sker på alla arbetsplatser och 
insatser kan riktas mot aktuell 
arbetsplats.

Åtaganden	och	indikatorer,	nämndspecifika	mål:
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Bidra	till	god	kvalitet	
och	effektivitet

Bidra	till	god	folkhälsa

Införande av 
välfärdsteknik

Bemanna	efter	behov	

Samverka

Individens behov i centrum, 
IBIC/Barnets	behov	i	centrum,	
BBIC 
Öka brukarnas 
delaktighet

ÅtagandeNämndspecifikt mål Kommentar

Attraktiva Vadstena
Måluppfyllelse

Viss välfärdsteknik är införd 
som t ex digitala läkemedels-
skåp	och	GPS-larm.	I	framti-
den behöver vi satsa mer 
inom	detta	område	för	att	
även införa tex digital signe-
ring,	nattkamera	och	olika	
slags larm.

Detta	arbetssätt	är	under	
utveckling	och	har	gett	goda	
resultat då verksamheterna 
behöver	färre	visstidsan-
ställda.

Samverkan	har	utvecklats,	till	
exempel genom samarbete 
mellan verksamheterna kring 
bemanning och inköp.

Vård- och omsorgsplanering 
är delvis infört.
Brukarråd är delvis infört.

Åtaganden	och	indikatorer,	nämndspecifika	mål:

ÅtagandeNämndspecifikt mål Kommentar

Hållbara Vadstena
Måluppfyllelse
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Framtid	
Demografin i Vadstena kommer att påverka socialnämn-
dens verksamheter och då företrädesvis inom äldre- 
omsorgen. Fortsatt arbete kring utveckling av olika bo-
endeformer för äldre samt teknikutveckling inom äldre- 
omsorgen är ett viktigt arbete som måste fortgå. Ett fort-
satt utvecklingsarbete tillsammans med ideella organisa-
tioner är en viktig del för att äldre ska kunna skapa trygg-
het 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 omvård-
nadsbehov, vilket också kräver en anpassad bemanning 
utifrån vårdbehov och kompetens.

Wasagårdens vård- och omsorgsboende har fått kritik av 
arbetsmiljöverket när det gäller arbetsmiljön för perso-
nalen. De boendes badrum är för små och det finns inte 
möjlighet att tillförsäkra en bra fysisk arbetsmiljö. Om-
byggnation/renovering av badrum har påbörjats hösten 
2019.

Teknik som bör prioriteras framåt är digital signering för 
överlämnande av läkemedel, GPS-larm samt nattkame-
ror. Säkra digitala läkemedelsskåp infördes under 2019.

Under hösten har Socialförvaltningen varit process-
ansvariga för projektet ”Heltid som norm” (även kallat 
Heltidsresan), vilket betyder att man har jobbat kom-
munövergripande med att kartlägga nuläge, önskeläge 
samt vilka organisationsförändringar som krävs för att 
kunna erbjuda samtliga medarbetare inom Kommunals 

avtalsområde heltidsarbete senast 2021. Hemtjänsten är 
pilotenhet inom heltidsresan.
Förtroendetid för samtliga anställda inom IFO infördes 
2019. Förtroendetid är en timma per dag till återhämt-
ning/kompetensutveckling, ingen minskning av ärenden 
görs. Utvärdering sker genom enkät en gång i kvartalet.
Behov finns att utveckla boendeformer för brukare/kli-
enter som önskar eget boende men behöver mer omfat-
tande stöd och trygghetsskapande insatser. Detta behov 
kan tillgodoses med alternativa boendeformer inom psy-
kiatrins verksamheter. Målgruppen för daglig verksamhet 
förändras. Nya brukares behov kommer inte att kunna 
tillgodoses med traditionell daglig verksamhet och 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, kom-
petensutveckling och bemanning för att vara en attrak-
tiv arbetsgivare. Vi har erbjudit lärlingsutbildning under 
hösten 2019. Det innebär att vi ger personal utan formell  
kompetens möjlighet att via lärlingsprogram erhålla  
undersköterskeutbildning, satsningen kommer generera 
15 nya undersköterskor.
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Vatten- och avfallsnämnden är en gemensam nämnd för 
Vadstena och Motala kommuner. Nämndens ansvar om-
fattar produktion och distribution av vatten och omhän-
dertagande av avlopp samt ansvar för insamling och be-
handling av hushållsavfallen i både Motala och Vadstena 
kommuner. 

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

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

Vatten

Ekonomi
Vattenverksamheten för Vadstena kommun budgeterade 
år 2019 med ett underuttag från taxekollektivet på 2,1 
mnkr. Bokslutet visar på ett underuttag med 0,9 mnkr, 
vilket är 1,1 mnkr bättre än budgeterat. Intäktssidan över-
stiger budget med 0,5 mnkr och ses som en normal av-
vikelse och kostnadssidan har ett lägre utfall på 0,6 mnkr 
som härleds till lägre kostnader för material, köpta tjäns-
ter och energikostnader.   

Resultatet inom vatten Vadstena ska balanseras över en 
treårsperiod vilket innebär att årets resultat senast inom 
en treårsperiod ska återföras till berört taxekollektiv. Sam-
manlagt uppgår skulden med beaktande av årets resultat 
till taxekollektivet inom vatten Vadstena till 1,2 mnkr.
 

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

Under 2019 har fortsatt utbyggnad av ledningsnät inom 
bostadsområde Södra Drottningmarken skett och det har 
även upprättats, efter beställning av fastighetsägare, nya 
VA-anslutningsmöjligheter som möjliggjort förtätning 

inom befintlig bebyggelse. En planerad ledningsnätsför-
nyelse har utförts i Svelviksvägen, Färgargänd/Tycklinge-
vägen samt ytterligare en etapp i fd genomfarten. 

Avloppsreningsverken i Vadstena och Borghamn klarat 
sina utsläppskrav med god marginal. Särskild fokus har le-
gat på Vadstena reningsverk, efter den om och tillbyggna-
tion som avslutades 2018. Under året så har optimeringar 
och vissa justeringar genomförts. Glädjande så fungerar 
verket väldigt bra, både drift- och resultatmässigt. Avse-
ende dricksvatten så har produktionen fungerat bra och 
antalet anmärkningar har varit lågt under året.

Avfall

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

Ekonomi
Återvinning- och avfallsenhetens budget år 2019 uppgick 
till -1,5 mnkr. Det innebär därmed att verksamheten har 
budgeterat med ett underskott. Bokslutet visade dock ett 
underskott med cirka 3,6 mnkr, vilket innebär en avvi-
kelse gentemot budget med 2,1 mnkr.
Intäkterna har ökat med 4,2 mnkr varav ca 0,4 mnkr be-
ror på ökade intäkter i samband med utbyte till fyrfack 
och ca 0,2 mnkr ökade intäkter för insamlat förpack-
ningsmaterial. Samt att det kommit mer verksamhetsav-
fall från externa transportörer för ca 3,6 mnkr. Detta är 
en intäkt som är svårbedömd då transporterna kan vara 
av tillfällig natur och kan variera i mängd.
Kostnaderna har ökat med 6,3 mnkr i jämförelse med 
budget.
Högre kostnader för personal. Det går åt mer personal 
när vi kör fyrfack samt ökad personalstyrka på den nya 
ÅVC:n, c:a 1, 2 mnkr mer i kostnad.
Materialkostnaderna är högre med anledning av mer 
reparationer av fordon. Förklaringen till detta är att vi 
måste behålla ett antal gamla bilar under införandet av 

Resultaträkning (tkr) 2019
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Budget

17.382
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fyrfack. Alla större tätorter har nu fått fyrfackshämtning. 
Då kommer ett antal gamla fordon att säljas. Detta har 
gjort att kostnaden har ökat med ca 1,1 mnkr. Vi har även 
bytt ut alla färdskrivare i befintliga fordon och avläsarut-
rustningen på kontoret till en kostnad av 0,2 mnkr. Detta 
gjordes för att anpassa till det system som används inom 
Tekniska Serviceförvaltningen då det gamla systemet inte 
uppdaterades. Det är en engångskostnad.
Kostnaderna för köp av verksamhet och konsulter har 
ökat med 3,2 mnkr. Detta med anledning av att vi har 
mottagit mer verksamhetsavfall från externa transpor-
törer, ca 2 500 ton/år. Vilket innebär ca 1,2 mnkr mer i 
kostnader för behandling och transport av detta avfall till 
olika mottagare.
För att fylla upp för vakanser och vikarier, då det är svå-
rare att hitta personer med rätt behörighet, har vi varit 
tvungna att hyra in personal från bemanningsföretag. Då 
har kostnaderna ökat med ca 1,0 mnkr.
Mer insamlat farligt avfall från hushållen har ökat kostna-
den för behandling med ca 0,4 mnkr.
En ökad digitalisering av verksamheten såsom datorer i 
servicebilarna, nya handdatorer för uppmärkning av sop-
kärl och uppdaterade rutiner som leder till effektivisering 
av administration och insamling av avfall har ökat kostna-
derna med ca 0,3 mnkr.
Bränsle och energi har kostat mer på grund av mer biogas-
förbrukning med de nya fyrfacksbilarna ca 0,5 mnkr. Den 
nya ÅVC Tuddarp och nya personal- och garagebyggna-
derna har en ökad energiförbrukning på ca 0,1 mnkr.

Enligt budget så skulle verksamheten gjort ett underskott 
på 1,5 mnkr, resultatet blev ett underskott på 3,6 mnkr. 
Avfallsfonden har efter år 2019 resultat i en skuld till kol-
lektivet på 6,9 mnkr.
Avfallsverksamhetens resultat bokförs i en utjämnings-
fond. I bokslutet år 2018 uppgick fonden till 10 470 tkr. 
Årets resultat innebär att fonden minskar med 3 540 tkr 
till 6,9 mnkr.

Verksamhet
Återvinning- och avfallsverksamheten svarar för insam-
ling, transport, återanvändning, återvinning, behandling, 
bortskaffande och deponering av hushållsavfall som upp-
kommer i Motala och Vadstena kommuner.
Verksamheten har fortsatt varit fossilfri sedan 2014 ge-
nom drift av renhållningsfordon på HVO och biogas.
Avfallsenheten har under året slutfört nybyggnationen av 
lokaler för personal och fordon på Tuddarp. Hela enhe-
ten flyttades till Tuddarp under oktober månad vilket gör 
att hela avfallsverksamheten utgår från samma ställe.
Projektet med fastighetsnära insamling av förpackningar 
och tidningar hos villahushållen är nu genomfört i de 
större tätorterna i båda kommunerna. Under år 2020 står 
landsbygden på tur med start norr om Motala. Insamling-
en sker med fyrfackstunnor. 
Projektering för registreringsterminaler på Vadstena åter-
vinningscentral har slutförts och systemet beräknas vara 
installerat och i bruk under andra kvartalet 2020.
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Sammanställd redovisning
Med sammanställd redovisning avses den 
kommunala	 motsvarigheten	 till	 koncernre-
dovisning	 Syftet	 med	 redovisningen	 är	 att	
ge en samlad bild av nämndernas och bola-
gens 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 det helägda dotterbolaget 
Vadstena Stadshus AB. Detta bolag utgör en koncern till-
sammans med Vadstena Fastighets AB, Vadstena Turism 
och Näringsliv AB och Vadstena Kommunfastigheter.  
Vadstena  Fastighets AB äger i sin tur Vadstena Förvalt-
ning AB.

Kommunen äger även 11,25 % av VÖKBY Bredband AB. 
Detta bolag ingår inte i den sammanställda redovisning-
en.
Vadstena Stadshus AB och Vadstena Kommunfastigheter 
AB har haft en mycket begränsad verksamhet under 2019, 
varför analysen nedan fokuserar på Vadstena Turism och 
Näringsliv, Vadstena Fastighets AB med dess dotterbolag 
samt kommunkoncernen i sin helhet.

Vadstena Fastighets AB och Vadstena Förvaltning AB
Bolagets övergripande mål är att främja bostadsförsörj-
ningen 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 er-
bjuda bostäder för olika faser i livet, såväl för unga som 
seniorer. Bolaget äger och förvaltar totalt 29 fastigheter 
innehållande 52 627 m2 bostäder samt 16 499 m2 lokaler. 
Via dotterbolaget Vadstena Förvaltning AB förvaltas 
även Vadstena kommuns fastighetsbestånd. Detta för-
valtningsuppdrag låg tidigare hos Vadstena Fastighets AB 
fram till 2018.

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, generel-
la statsbidrag och utjämning) i kommunkoncernen 2019 
ökade med 18,3 mnkr (9,9 procent) jämfört med 2018 

och verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar 
ökade med 35,3 mnkr (5,7 procent).  Det medförde att 
nettokostnaderna ökade med totalt 17,0 mnkr (3,9 pro-
cent). VA-verksamheten ingår i 2019 års intäkter med 
19,1 mnkr och lika mycket i verksamhetens kostnader 
inklusive avskrivningar.

Investeringsvolym 
Kommunkoncernens totala bruttoinvesteringar uppgår 
till 212,3 mnkr, varav 193,5 mnkr avser kommunens 
investeringar inklusive VA-investeringar, 25,4 mnkr av-
ser Vadstena Fastighetsbolag AB . Investeringstakten för 
kommunkoncernen kommer vara hög även kommande 
år. 

Finansnetto
Finansnettot har försämrats jämfört med 2018. Från -1,0 
mnkr för 2018 till -2,7 mnkr 2019. Finansiella intäkter 
har ökat med 1 922 tkr och finansiella kostnader har ökat 
med 3 621 tkr. Framför allt är kommunens räntekostna-
der som har ökat till följd av upplåning för övertagande av 
VA-anläggningar.

Resultat 
Den sammanställda redovisningen visar ett positivt resul-
tat på 11,7 mnkr vilket är lägre än 2018 då resultatet var 
13,8 mnkr. 

Vadstena Fastighetsbolag AB, med dess dotterbolag visar 
ett resultat före skatt på 4 719 tkr (5 322 tkr före skatt 
2018) vilket är 2 mnkr bättre än budgeterat resultat.  Skat-
ten år 2019 uppgår till 706 tkr. Efter skatt blir då årets 
resultat 4 013 tkr.

Vadstena Turism och Näringsliv AB visar ett positivt resul-
tat på 305 tkr. Bolagets verksamhet inom turism startades 
i juni 2019. 

Årets resultat före skatt (mnkr) 2015-2019
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Soliditet 
Soliditet som är ett mått på kommunkoncernens långfris-
tiga finansiella förmåga och mäter andelen eget kapital i 
förhållande till de totala tillgångarna, har minskat från 
38,3 procent till 31,2 procent, främst kopplat till kom-
munens investeringar 2019. 

Långfristiga skulder och låneskuld 
Den långfristiga skulden, som består av långfristiga lån 
samt förutbetalda investeringsbidrag, har under året ökat 
med 159,0 mnkr och uppgår på balansdagen till 402,2 
mnkr. Skillnaden beror till största delen på upptagna lån i 
kommunen för förvärv av VA-anläggningar. 

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. Kon-
cernen bör ha en sådan likviditet eller kortfristig betal-
ningsberedskap att man kan betala sina löpande utgifter 
utan besvär. Koncernens kassalikviditet är på samma nivå 
som 2018, 70 procent. Det är en effekt av kommunens 
höga investeringsnivå som fram till 2019 har finansierats 
med egna medel. Finansiella nettotillgångar uttrycker 
betalningsberedskapen på medellång sikt. De finansiella 

nettotillgångarna består av omsättningstillgångar och fi-
nansiella anläggningstillgångar minus lång- och kortfris-
tiga skulder. I koncernen är de finansiella nettotillgång-
arna negativa. Det betyder att det finns en nettoskuld 
som 2019 uppgick till 431,7 mnkr. Det är en ökning med 
166,6 mnkr av nettoskulden sedan 2018.

Vadstena Fastighets AB 

Årets verksamhet 
I september påbörjades byggnation av ett trygghetsbo-
ende på fastiggheten Vadstena 4:133 samt del av Vadstena 
4:132. Trygghetsboendet kommer omfatta 30 st lägenhe-
ter med tillhörande gemensamhetsyta. 

Vakansgraden för året har varit 0,29 procent vilket är i 
nivå med 2018 då den var 0,25 procent. Till vakanser ska 
läggas hyresförluster i samband med omflyttningar vilket 
gör att de sammanlagda hyresförlusterna för 2019 uppgår 
till 0,96 procent (1,2 procent 2018) av hyresintäkterna för 
bostäder. Omflyttningstakten för helåret blev 14 procent 
vilket är en minskning från 2018 (16 %). 

Under 2018 genomfördes en extern värdering av bolagets 
fastighetsbestånd. Värderingen visar ett marknadsvärde 
om 803,4 mnkr att jämföras med fastigheternas bokförda 
värde om 266,7 mnkr per den 31 december 2019.

Enligt gällande ägardirektiv ska avkastningen på eget kapi-
tal över tid vara högre än kostnaden för lånat kapital. Av-
kastningen 2019 på eget kapital uppgår till 15,1 procent 
att jämföra med kostnaden för lånat kapital som uppgår 
till 1,12 procent. Styrelsen och vd gör bedömningen att 
den verksamhet som bolaget bedrivit under 2019 varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
att det utförts inom ramen för de kommunala befogen-
heterna.

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

Framtiden 
Marknadsläget präglas av stor efterfrågan på lägenheter, 
en situation som bedöms bestå under lång tid framöver. 
Beslut har fattats att under 2020 genomföra nyproduk-
tion av 28 st marklägenheter i 14 parhus inom området 
Drottningmarken. 

Soliditet (%) för koncernen 2015-2019
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Strategiskt målarbete

Hållbara Vadstena
Vadstena Fastighets AB och Vadstena Förvaltnings AB  
har under 2019 påbörjat en omställning av hela verksam-
heten för att fullt ut verka mot en hållbar utveckling av 
Vadstena kommun. Samtidigt har en ny strategi antagits 
kring hållbarhet. Denna innebär att alla anställda ska 
sträva efter att alltid ha ett miljömässigt, ekonomiskt och 
socialt perspektiv för val i vardagen. 
Under året har även förberedelser skett för att uppnå det 
miljömässiga målet att bli fossilfri i egen verksamhet un-
der år 2020. VFAB deltar i ”Klimatinitiativet”, ett upprop 
inom Sveriges Allmännytta där ett av målen är minskad 
energiförbrukning med 30 % fram till år 2030. 
Två byggprojekt kvalificerar sig för så kallade gröna lån 
från Kommuninvest. För att erhålla grön finansiering 
krävs att projekten innehåller högre ambitioner kring 
hållbarhet än vad byggnormer normalt kräver. 

Växande Vadstena
Under hösten 2019 påbörjades nyproduktion av 30  
lägenheter på Kalkhagsvägen 1-3 i form av kommunens 
första trygghetsboende. Produktionen består av fyra hus-
kroppar med blandade lägenhetsstorlekar från 1 rok till 

3 rok. Dessutom innehåller trygghetsboendet en gemen-
samhetslokal med tillhörande värd/värdinna. Vadstena 
kommun ansvarar för gemensamhetslokalen. Intresset är 
stort och projektet beräknas färdigt för inflyttning innan 
sommaren år 2021.
Under hösten 2019 har även förberedelser skett inför 
kommande nyproduktion av 28 marklägenheter i 14 par-
hus på Drottningmarken längs med Hovsvägen. Byggna-
tionen påbörjas i januari 2020 och första inflyttning sker 
i december samma år. Lägenheterna byggs med hög kvali-
tet och låg energiförbrukning då uppvärmning sker med 
bergvärmepump och solenergi.

Attraktiva Vadstena
Förutom bolagets egna fastigheter sköter VFAB även en 
stor del av kommunens parker och gator i Vadstena tätort 
samt Borghamn/Rogslösa. Ambitionerna inom driften 
är höga för alla gemensamhetsytor och bolaget tillhanda-
håller en omfattande jourverksamhet under helger. Sköt-
seln av kommunens ytor har fått gott omdöme i genom-
förda kundundersökningar. För bostadsfastigheterna 
genomfördes den senaste kundundersökningen under 
2018 med över 84 % nöjda hyresgäster avseende skötseln 
av utemiljön. 
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Sammanställd redovisning Vadstena kommun 2019-12-31, tkr

I koncernen ingående enheterna

Elimineringsposter - -207.400 -453.939 -11.476 -442.987 - -

Ägd andel 
%

Årets resultat Tillgångar Skulder &
avsättning

Eget kapital Soliditet
%

Antal
anställda

    Vadstena Turism & Näringsliv AB 100 305 7.688 2.442 5.246 68 3

				Vadstena	Kommunfastigheter	AB 100 -5 104 5 99 95 0

         Vadstena Förvaltnings AB 100 74 7.334 6.855 479 6 25

Totalt för koncernen 11.692 839.151 576.542 262.609 31 643

Vadstena kommun - 59 597214.859 751.573 306.017 445.556

				Vadstena	Fastighets	AB 100 3.939 305.747 271.982 33.765 11 18

Vadstena stadshus AB 100 -80 220.644 717 220.361 100 0

Vadstena Turism och Näringsliv AB
Årets verksamhet 
Bolaget har under verksamhetsåret 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 närings-
livet. Därutöver har verksamheten utökats med ansvaret 
för kommunens turistinformation och ett besökskontor i 
stadskärnan vilket medfört nyanställning. Ett flerårigt av-
tal har tecknats med kommunen som specificerar bolagets 
uppdrag och ersättning. 
Arbete med destinationsutveckling bedrivs huvudsakli-
gen i projektform i bred samverkan och platsvarumärket 
har implementerats i bolagets kommunikation och mark-
nadsföring av Vadstena.

Strategiskt målarbete

Hållbara Vadstena
Under året har flertalet möten arrangerats för och med 
det lokala näringslivet i syfte att stärka samverkan och 
samarbetet med Vadstena kommun, liksom studiebesök 
för kommunledningen på företag. Bolaget har också varit 
aktivt i regionala och nationella sammanhang för främ-
jande av hållbarhet, destinations- och näringslivsutveck-
ling. Genom samverkan stärks Vadstenas resurser och 
förutsättningar. Ett lokalt arrangemang som symboliserar 
både samverkan och hållbarhet är Vadstena Earth Week 
då Vadstena Turism & Näringsliv bidrog både med sam-
ordning av kommunikation och egna programpunkter. 
Därutöver syftar flera projekt för näringslivet till ökad 
hållbarhet, exempelvis Green Pilgrimage och Cirkulär 
ekonomi inom industri.

Växande Vadstena
Bolaget syftar till att stödja det lokala näringslivet genom 
att erbjuda nätverkande, utbildning, företagsservice och 
lotsning. Detta sker i samverkan med andra företagsfräm-
jande organisationer regionalt och nationellt, samt råd-
givning via Nyföretagarcentrum. Ett regionalt arrange-
mang för att främja innovation och tillväxt är Innovation 
Week under vilken bolaget bidrog med utdelning av priset 
Årets Innovatör. Därutöver deltar bolaget i flera projekt 
för näringslivet där målet är produktutveckling och ökad 
tillväxt, exempelvis regionens HållbarProduktUtveckling 
och vår insats för utbyggnad av Östgötaleden. Under hös-
ten premierades Vadstena kommun av Svenskt Näringsliv 
för sin klättring i rankingen av företagsklimatet.

Attraktiva Vadstena
Inför sommaren öppnades ett besökskontor med god till-
gänglighet på Storgatan som tillsammans med nio stycken 
InfoPoints levererat besöksservice och turistinformation, 
vilket stärkt det lokala utbudet och samarbetet. Vadstena 
Turism och Näringsliv AB har också samordnat och lot-
sat flertalet populära evenemang och handelsaktiviteter 
som lockat många besökare, samt inlett ett marknads-
samarbete med Göta kanalbolag och förberedelser inför 
firandet av Gustav Vasa 500 år. I samarbete med Visit 
Vadstena arrangerades också den årliga VadstenaMässan. 
Tillsammans med kommunen har bolaget ingått med-
lemskap i Svenska Stadskärnor och initierat utökad cen-
trumsamverkan. Med stöd av platsens varumärkesplatt-
form har vi berättat om och marknadsfört Vadstena, en 
kreativ historia. Detta har skett genom text, bild och film 
i olika kanaler och kampanjer, exempelvis sociala medier 
och turistbroschyren.
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”Mitt ibland oss: en annan verklighet”, en del av sommarutställningen ”Usla, svagsinte och rasande - men framförallt 
människor”, Stora Torget 2019.
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Resultaträkning
Kommunen 
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Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Nedskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter
Generella statsbidrag                     
och utjämning

Resultat före finansiella poster

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Resultat före extraordinära poster

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

4.788
-4.780

7.459

207.400
0

3.154
-1.209

9.246

0
0

9.246214.859

3.269
-5.929

11.692

0
0

11.692

1.347
-2.308

13.836

0
0
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Balansräkning

3.300

251.524
15.163
25.628

295.615

7.920

71
8.653

40.589
30.463

79.776

3.626

409.041
16.664

230.660

659.991

7.480

29
14.771
46.739
22.563

84.102

3.626

699.659 
25.848

9.605

738.738

7.480

29
14.771
48.982
29.151

92.933

Kommunen 
2019

Kommunen 
2018

Koncernen 
2019

Koncernen 
2018

tkr Not

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

Summa anläggningstillgångar

Bidrag till statlig infrastruktur

Förråd
Övriga	omsättningstillgångar
Kortfristiga	fordringar
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

3.300

527.507
25.272
11.973

568.052

7.920

71
8.653

41.809
34.169

84.702

10

11
12
13

14

15
16
17

18

19
20

21
22

23

24
25

26

383.311 660.674751.573 839.151

Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Eget kapital

Avsättningar	för	pensioner	och	
liknande förpliktelser
Andra	avsättningar
Summa avsättningar

Långfristiga	skulder
Kortfristiga	skulder
Summa skulder

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

214.859
10.500

220.197
445.556

35.234
1.683

36.917

157.650
111.450
269.100

0

164.613
0
0

229.500

9.246
10.500

213.309
233.055

32.289
513

32.802

3.715
113.739
117.454

0

176.235
0
0

224.500

11.692
10.500

240.417
262.609

35.234
7.105

42.339

402.150
132.053
534.203

17.600

164.613
0

201
1.000

13.836
10.500

228.939
253.275

32.289
5 .264

37.553

243.215
126.631
369.846

17.600

176.235
0

354
1.000

Summa eget kapital,
avsättningar och skulder 383.311 660.674751.573 839.151

Summa panter och 
ansvarsförbindelser 400.735 195.189394.113 183.414

Summa tillgångar 
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Kassaflödesanalys

Kommunen 
2019

Kommunen 
2018

Koncernen 
2019

Koncernen 
2018

tkr Not

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

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital

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

Medel från 
den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella  
anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella  
anläggningstillgångar
Förvärv	av	materiella	anläggningstillgångar
Försäljning av materiella  
anläggningstillgångar
Förvärv	av	finansiella	anläggningstillgångar
Försäljning	av	finansiella	
anläggningstillgångar

Medel från investeringsverksamheten

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

Medel från finansieringsverksamheten

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

Förändring av likvida medel

214.859
26 .493

-206.960
2 .945
1.170

38.507

42

-6.150

-6.118

-2.289

23.992

-1.495

0
-184.342

0
-215.000

215.000

-185.837

158.999
0

-188
10

-4.876

153.945

30.463
22.563

-7.900

9.246
20.007

-137
2.562

-4.510

27.168

-29

-8.952

-1.747

6.430

22.870

-1.610

0
-71.235

1.879
-5.600

0

-76.566

0
1.702
-154

10
0

1.558

82.601
30.463

-52.138

11.692
38.136

2.846
1.135
2.945

56.754

42

-7.173

-6.118

5.422

48.927

-1.495

0
-211.395

0
0

0

-212.890

164.247
0

-188
10

-5.124

158.945

34.169
29.151

-5.018

13.836
30.531

135
2.562

-4.510

42.554

-29

-12.928

-1.747

8.650

36.500

-1.610

0
-85.379

1.879
0

0

-85.110
0

0
1.702
-154

10
0

1.558

81.221
34.169

-47.052

27
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3

4

5 Skatteintäkter

Preliminär	kommunalskatt
Mellankommunal utjämning
Slutavräkning 2018
Prel/slutavräkning	för	2018
Preliminär slutavräkning för 2019

Summa

361.410
0
0

-1.083
-452

359.875

361.410
0
0

-1.083
-452

359.875

Notförteckning

Verksamhetens intäkter

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

Summa intäkter

Varav jämförelsestörande poster:
-	realisationsvinster

13.344
30.890
13.807
76.313
10.526

3.060

147 940

0
0

11.991
15.183
14.606
71.234
10.029

7.767

130.810

977
977

13.344
30.890
68.204
76.313
10.526

4.920

204.197

0
0

11.991
15.183
69.648
71.234
10.029

7.767

185.852

977
977

1

Kommunen 
2019

Kommunen 
2018

Koncernen 
2019

Koncernen 
2018

tkr

Verksamhetens kostnader

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

Summa

Varav jämförelsestörande poster:
- realisationsförlust

-359.391
-88.556
-18.674
-51.160
-59.555

0

-577.336

0
0

-343.205
-86.089
-19.156
-45.176
-56.553

0

-550.179

0
0

-385.803
-88.556
-18.674
-59.424
-61.296

-706

-614.459

0
0

--370.739
-86.089
-19.155
-53.629
-57.318

-272

-587.201

0
0

2

-106

-106

-1.169
-18.562

-5.003
-1.700

-26.434

Ersättning till revisorer

Revisionsuppdrag avseende granskning 
av årsredovisning och bokföring

Summa

Avskrivningar

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

Summa

-458

-458

-1.169
-28.465

-7.333
-1 .700

-38.667

-95

-95

-1.264
-12.997
-5.746

0

-20.007

369.531
0
0

175
-3.222

366.484 

369.531
0
0

175
-3.222

366.484

-393

-393

-1.264
-21.551

-7.716
0

-30.531

Från 2019 ingår intäkter från VA-verksamheten, jämförelsetalen är inte omräknade.

Från 2019 ingår intäkter från VA-verksamheten, jämförelsetalen är inte omräknade.

Från 2019 ingår samtliga avskrivningar för VA-verksamheten, jämförelsetalen är inte omräknade.
2018 ingår endast avskrivningar för VA-verksamheten för posten byggnader och mark avseende anskaffningar före 2007 motsvarande 2.238 tkr.
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Notförteckning

Kommunen 
2019

Kommunen 
2018

Koncernen 
2019

Koncernen 
2018

tkr

Generella statsbidrag

Bidragsintäkter
Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämningsbidrag
Kommunal	fastighetsavgift
Regleringsbidrag
Generella statsbidrag
Utjämningsbidrag LSS

Summa

69.483
3.072

16.066
5.262
2.045

869

96.797

61.165
2.416

15.831
1.166
3.798
2.426

86.802

69.483
3.072

16.066
5.262
2.045

869

96.797

61.165
2.416

15.831
1.166
3.798
2.426

86.802

6

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

Summa

13
1.609
1.017
2.118

31

4.788

8
1.877

989
251

29

3.154

103
0

1.017
2.118

31

3.269

78
0

989
251

29

1.347

7

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

Summa

-3.697
-1.024

0
-59

-4.780

-18
-741

-400
-50

-1.209

-4.846
-1.024

0
-59

-5.929

-1	115
-741

-400
-52

-2.308

8

9 Extraordinära intäkter
Reavinst	vid	försäljning	av	aktier	 
i	Vadstena	Fastighets	AB

Summa

207.400

207.400

0

0

0

0

7 0

0

10 Immateriella tillgångar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

Bokfört värde

Avskrivninsgstider

14.506
-10.880

3.626

5 år

14.506
-10.880

3.626

5 år

13.012
-9.712

3.300

5 år

13.012
-9.712

3.300

5 år
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Notförteckning

Kommunen 
2019

Kommunen 
2018

Koncernen 
2019

Koncernen 
2018

tkr

Anläggningarna sköts av den gemensamma VA-nämnden i Motala kommun men ägs av Vadstena kommun. Nyanskaffningar sker i Motala kommuns regi. 
För 2018 ingår endast anläggningstillgångar anskaffade före 2007. Under 2019 anskaffades de tillgångar som Motala kommun anskaffat för kommunens 
räkning under åren 2008-2019. 

11

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

Mark, byggnader 
och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

Bokfört värde

Avskrivningstider

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

Redovisat värde vid årets slut

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

Summa

Pågående investeringar
Rådhustorget	/Storgatan
Simhall	fastighet
Ny förskola Vadstena 4:44
Ny skola Vadstena 3:2
Div. exploateringsprojekt
Dalsgården tak
Infart Kronoängen
Övrigt
Byggnader och mark VFAB

Summa

Pågående investeringar avskrivs ej.

Varav anläggningstillgångar för vatten-
och avloppsverksamhet

Ingående	anskaffningsvärde
Årets	nyanskaffning

Utgående anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar

Utgående ack. avskrivningar

Utgående restvärde

626.377
-217.336

409.041

15-75 år

251.524
177.838

-59
-18.562

-1.700

409.041

100
152.366
156.095

82.743
7.561
9.806

370
0
0

409.041

2.013
2.531

0
3.343
1 .352

400
98
69

0

9.806

73.410
149.383

222.793

-60.075
-6.623

-66.698

156.095

448.994
-197.470

251.524

15-75 år

198.237
67.105

-822
-12.996

0

251.524

100
120.891

13.335
72.584

7.615
36.629

370
0
0

251.524

405
351

32.120
2.886

426
0
0

441
0

36.629

73.410
0

73.410

-57.837
-2.238

-60.075

13.335

1.077.306
-377.647

699.659

15-200 år

527.506
202.377

-59
-28.465

-1.700

699.659

100
152.366
156.095

82.743
7.561

28.498
370

271.926
0

699.659

2.013
2.531

0
3.343
1.352

400
98
69

18.692

28.498

73.410
149.383

222.793

-60.075
-6.623

-66.698

156.095

877.344
-349.838

527.506

15-200 år

469 115
82.123

-2.182
-21.550

0

527.506

100
120.891

13.335
72.584

7.615
36.629

370
277.335

-1.353

527.506

405
351

32.120
2.886

426
0
0

441
2.448

39.077

73.410
0

73.410

-57.837
-2.238

-60.075

13.335
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Notförteckning

Kommunen 
2019

Kommunen 
2018

Koncernen 
2019

Koncernen 
2018

tkr

12

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

13

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

Bokfört värde

Avskrivningstider

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

Redovisat värde vid årets slut

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

Summa

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Vadstena	Fastighets	AB
Kommentus Gruppen AB
VÖKBY Bredband AB
Förenade småkommuners 
Försäkringsaktiebolag
Stiftelsen	
Vadstena	Slotts	möblering
Kommuninvest ek. förening
Vindkraftsandelar	i	Häckenäs	ll
Östsvenska Yrkeshögskolan AB
Inera AB
Kommunassurans Syd förs. AB
Complus AB (VFAB)
HBV (VFAB)
Vadstena Stadshus AB

Summa aktier och andelar

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

Summa långfristiga fordringar

Förlagslån Kommuninvest

Summa förlagslån

Redovisat värde vid årets slut

89.611
-72.947

16.664

3-10 år

15.163
6.504

0
-5.003

16.664

165
14.861

770
868

0

0

0

16.664

0
1

1.224

1.900

10
4.296

348
50
42

494
0
0

220.500

228.865

52,5
52,5
-10
600

695

1.100

1.100

230.660

83.225
-68.062

15.163

3-10 år

16.859
4.130

-79
-5.747

15.163

224
13.067

1.402
470

0

0

0

15.163

7.600
1

1.224

1.900

10
6.654

348
50
42

494
0
0

5.500

23.823

57,5
57,5
-10
600

705

1.100

1.100

25.628

122.074
-96.226

25.848

3-10 år

25.272
7.907

0
-7.331

25.848

165
14.861

770
868

7.060

1.868

256

25.848

0
1

1.224

1.900

10
4.296

348
50
42

494
5

40
0

8.410

52,5
52,5
-10

0

95

1.100

1.100

9.605

114.285
-89.013

25.272

3-10 år

28.453
7.512

-2.742
-7.951

25.272

224
13.067

1.402
470

7.922

2.187

0

25.272

0
1

1.224

1.900

10
6.654

348
50
42

494
5

40
0

10.768

57,5
57,5
-10

0

105

1.100

1.100

11.973
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Notförteckning

Kommunen 
2019

Kommunen 
2018

Koncernen 
2019

Koncernen 
2018

tkr

14

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

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

Återstående beslutat bidrag

Övriga omsättningstillgångar
Industrimark
Tomtmark

Redovisat värde vid årets slut

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

Redovisat värde vid årets slut

Kassa och bank
Bank

Summa

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

Eget kapital vid periodens slut

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

Summa pensioner

Löneskatt

Summa avsatt till pensioner

7.920
-440

7.480

1.451
13.320

14.771

6.736

19.703

292
10.957

5.302
10

3.739

46.739

22.563

22.563

233.055
10.500
-2.358

214.859

445.556

27.712
0

646

28.358

6.876

35.234

8.360
-440

7.920

1.451
7.202

8.653

6.417

18.786

435
9.324
4.136

10
1.481

40.589

30.463

30.463

223.809
10.500

0
9.246

233.055

25.414
0

573

25.987

6.302

32.289

7.920
-440

7.480

1.451
13.320

14.771

7.175

20.604
331
292

10.957
5.302

10
4.311

48.982

29.151

29.151

 253.275
10.500
-2.358
11.692

262.609

27.712
0

646

28 .358

6.876

35.234

8.360
-440

7.920

1.451
7.202

8.653

6.768

17.499
1.190

435
9.324
4.136

10
2.447

41.809

34.169

34.169

239.439
10.500

0
13.836

253.275

25.414
0

573

25.987

6.302

32.289

15

16

17

18

19

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

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

Kommunen 
2019

Kommunen 
2018

Koncernen 
2019

Koncernen 
2018

tkr

19

20

21

forts. Avsättning till pensioner
 och liknande förpliktelser
Antal	visstidsförordnanden

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

Summa avsatt till pensioner

Aktualiseringsgrad, procent

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

Utg. avsättning avgångsvederlag

Avsättning omställningsförsäkring
Redovisat värde vid årets början
Nya	avsättningar
Ianspråktagna	avsättningar

Utg. avsättning avgångsersättning

Avveckling Vadstena-gymnasiet
Redovisat värde vid årets början
Nya	avsättningar
Ianspråktagna	avsättningar

Utg. avsättning avveckling

Uppskjutna skatter
Uppskjutna	skatter

Summa andra avsättningar

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

Återstående	antal	år	(vägt	snitt)

Summa långfristiga skulder

0

32.289
6.302
3.465

2.524
824
169

0
-52

-1.044
524

35.234

98,0

155
1.683
-155

1.683

171
0

-171

0

187

-187

0

0

1.683

154 .123

4.380
-853

18

157.650

0

29.727
6.302
3.019

2.302
741

0
0

-24
-958
501

32.289

97,0

586
155

-586

155

209
5

-43

171

4.228
0

-4.041

187

0

513

0

4.380
-665

19

3.715

0

32.289
6.302
3.465

2.524
824
169

0
-52

-1 044
524

35.234

98,0

155
1.683
-155

1.683

171
0

-171

0

187
0

-187

0

5.422

7.105

398.623

4.380
-853

18

402.150

0

29.727
6.302
3.019

2.302
741

0
0

-24
-958
501

32.289

97,0

586
155

-586

155

209
5

-43

171

4.228
0

-4.041

187

4.751

5.264

239.500

4.380
-665

19

243.215

             Avser avgångsunderlag för anställda som slutat i kommunen.

Avser avgångsunderlag för anställda som blivit uppsagda från kommunen och får ersättning från omställningsförsäkringen.

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

Kommunen 
2019

Kommunen 
2018

Koncernen 
2019

Koncernen 
2018

tkr

22

23

24

25

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

Summa kortfristiga skulder

Ställda panter
Vadstena	Fastighets	AB

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

Summa pensionsförpliktelser

Förändring	av	löneskatt

Utgående ansvarsförbindelser

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

Summa leasingkostnader

22.139

17.251
17.818

1.173

13.266
7.946
6 .251
4.998

538
3.499

16.571

111.450

0

176.235
34.407

0
979

3.459
-5.612
-8.180

166.881

-2.268

164.613

0
0

0

25.918

15.188
18.752

0

13.684
245

6.108
5.111

223
3 .035

25.475

113.739

0

180.022
35.147

310
1.529
2.359

104
-7.349

176.975

-740

176.235

0
0

0

33.242

17.251
17.818

1.173

22.594
7.946
6.251
4.998

538
3.499

16.742

132.053

17.600

176.235
34.407

0
979

3.459
-5.612
-8.180

166.881

-2.268

164.613

0
76

76

33.367

15.188
18.752

0

16.630
245

6.108
5.111

223
3.035

27 972

126.631

17.600

180.022
35.147

310
1.529
2.359

104
-7.349

176.975

-740

176.235

0
83

83

             Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper, se sid 68

Leasing understigande tre år betraktas som operationell leasing.
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Koncernen 
2018

Koncernen 
2017

272
-977

0
400
440

135

Notförteckning

Kommunen 
2019

Kommunen 
2018

Koncernen 
2019

Koncernen 
2018

tkr

26

27

Borgensåtaganden
Kommunägda företag
Vadstena	Fastighets	AB
VÖKBY Bredband AB

Summa borgensåtaganden

Justering för 
ej likviditetspåverkande poster
Skattekostnader	VFAB
Realisationsvinst
Nedskrivning 
finansiell	anläggningstillgång
Upplösning statlig infrastruktur

Summa ej likviditetspåverkande 
poster

228.500
1.000

229.500

0
-207.400

0
440

206.960

223.500
1.000

224.500

0
-977

400
440

-137

0
1.000

1.000

706
0

440

1.146

0
1.000

1.000

272
-977

400
440

135

Borgensåtaganden  
Vadstena	kommun	har	i	januari	1995	ingått	en	solidarisk	bor-
gen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga	 nuvarande	 och	 framtida	 förpliktelser.	 Samtliga	 290	
kommuner och regioner som per 2019-12-31 var medlemmar 
i	 Kommuninvest	 ekonomiska	 förening	har	 ingått	 likalydande	
förbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 
ekonomiska	förening	har	ingåtts	ett	regressavtal	som	reglerar		
fördelningen	av	ansvaret	mellan	medlemskommunerna	vid	ett	
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbin-
delse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i  för-
hållande	till	storleken	på	de	medel	som	respektive	medlems- 

kommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB; dels i för-
hållande	 till	 storleket	 på	 medlemskommunernas	 respekti-
ve insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.  
 
Vid	 uppskattning	 av	 den	 finansiella	 effekten	 av	 Vadstenas	
ansvar	enlig	ovan	nämnd	borgensförbindelse;	kan	noteras	att	
per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser	till	460	925	942	275	kr	och	totala	tillgångar	till	
460 364 563 304 kr. Kommunens andel av de totala förplik-
telserna	uppgick	till	442	627	712	kr	(0,096	%)	och	andelen	av	
de	totala	tillgångarna	uppgick	till	442	136	479	kr	(0,096	%)
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Investeringsredovisning

Nämnd/styrelse Utgifter Inkomster Netto Budget Avvikelse  

Kommunstyrelse
Samhällsbyggnadsnämnd
Kultur- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
VA-nämnd

-23.563
-15.570

-2.871
-2.140

-149.380

0
731

0
0
0

Summa  -193.524 -192.793 38.729

tkr

-23.563
-14.839

-2.871
-2.140

-149.380

-30.838
-37.474

-3.490
-8.020

-151.700

7.275
22.635

619
5.880

-2.320

731 -231.522

Driftredovisning

Nämnd/styrelse Kostnader Intäkter Netto 
Budget

Netto
Utfall

Nettokostnad 
avvikelse  

mot budget

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Valnämnd
Överförmyndarnämnd

Revisorer
Samhälls- 
byggnadsnämnd
Kultur- och 
utbildningsnämnd
Socialnämnd

VA-nämnd

Summa  
nämnder och styrelse

Finansförvaltning

-1.097
-76.490

-620

-906

-724

-25.053

-211.570
-257.754

0

-574.214

-14.994

0
22.553

175

0
0

5.587

27.365
74.813

0

130.493

465.885

Summa  
driftredovisning -589.208 7.169 290

Kostnader Intäkter
tkr Budget Utfall

-940 
-82.377

-411
-872

-724

-28.138

-215.530
-267.163

-19.137

-615.339

-19.943

0
27.415

205
0

0

8.715

31.136
80.598

19.137

167.254

475.487

-1.097
-53.937

-445
-906

-724

-19.466

-184.205
-182.941

0

-443.722

450.891

-940
-54.962

-205
-872

-724

-19.422

-184.394

-186.566
0

-448.085

455.544

157
-1.025

240
34

0

44

-189
-3.625

0

-4.363

4.653

596.378 -635.282 642.741 7.459



64    DEL 4  |  FINANSIELL REDOVISNING

Avslutade investeringsprojekt

Nämnd Budget 
2019

Förbrukat 
2019

Total
budget

Förbrukat 
totalt

Avvikelse mot 
totalbudget

Kommunstyrelse

IT-infrastrukturnät (bredband)
Ny	förskola	Vadstena	4:44	mfl.
Gemensamma datasystem
Ventilation/styr	PM
Exploatering. div. områden
Maskiner, inventarier
Lokalprojekt skolor och kök
Övriga	fastighetsåtgärder	2019
Offentliga	toaletter	tak	o	målning	
ytterväggar
Bilar
Ofördelat nämndprojekt

5.500
1.472
5.707
1.500

0
0
0

338

75
846

2.900

10.553
4.811
1.609
1.569

925
479
457
425

155
0
0

5.500
33.000

5.707
1.500

0
0
0

338

75
846

2.900

10.553
36.554

1.609
1.569

925
479

3.301
425

155
0
0

-5.053
-3.554
4.098

-69
-925
-479

-3.301
-87

-80
846

2.900

Kultur- och utbildningsnämnd

Övriga inventarier KUN
Omma inventarier
Blanka innergård
Allmän inredning KUN

1.590
800
466
244

1.255
890
421
281

1.590
800
466
244

1.255
890
421
281

335
-90
45

-37

Socialnämnd

Tekniska hjälpmedel
Övriga  inventarier Socialnämnden
WiFi/Fiber	Särskilda	boenden
Ofördelat nämndprojekt
Bilar

1.803
640
171
506

2.400

824
518
158
156

0

1.803
640
500
506

2.400

824
518
316
156

0

979
122
184
350

2.400

Summa 193.684 188.114 230.725 226.092 4.633

Samhällsbyggnadsnämnd

Exploatering	Drottningmarken
Gatusanering
Gatubelysning
IT-infrastrukturnät (bredband)
Sandförråd
Ställplats husbilar
Uppgradering	Ecos		(Miljö/hälsa)
Lekplatser
Exploatering div. områden
Bilar
Stadsmiljö, bänkar, urnor
Birgittastranden
Brygga hamnarmen
Mätutrustning/extern	webbkarta

7.026
2.500

650
500

1.000
400
200
200
200
150
100

1.000
1.000

100

6.885
1.772
1.298
1.119

719
518
225
169
159
148

88
59
48
40

9.710
2.500

650
500

1.000
400
200
400
700
150
100

2.000
1.800

100

9.570
1.772
1.298
1.119

719
518
225
169
573
148

88
59

182
40

140
728

-648
-619
281

-118
-25
231
127

2
12

1.941
1.618

60

VA-nämnd

VA-anläggningar 151.700 149.381 151.700 149.381 2.319
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Pågående investeringsprojekt

Nämnd Budget 
2019

Förbrukat 
2019

Förbrukat 
totalt

Avvikelse mot 
totalbudget

Kommunstyrelse

Simhall	fastighet
Dalsgårdens tak
Brandstationen	Tak
Apoteket tak
Apotektak småhusen
Ishallen	ventilation	cafèdelen
Rödtornet tak, del av
Nytt	industriområde
Markköp Kronoängen

Samhällsbyggnadsnämnd

Rådhustorget
Genomfarten
Infart Kronoängen
Gång-	och	cykelväg	till	Motala
Kalkhagsvägen parkering
Trädåterplantering

Kultur- och utbildningsnämnd
IT-satsning infrastruktur

Socialnämnd
E-hälsa Socialförvaltningen

5.000
700
650
500
500

75
75

2.000
3.000

6.000
4.448
1.600
9.500

500
400

390

2.500

Summa

Grand total

37.838 4.678 6.020 33.160

2.180
400

0
0
0
0
0
0
0

1.335
256

0
0
0
0

24

484

2.180
400

0
0
0
0
0
0
0

1.370
256

0
0
0
0

1.330

484

2.820
300
650
500
500

75
75

2.000
3.000

4.665
4.192
1.600
9.500

500
400

366

2.016

231.522 192.792

Av de ej utnyttjade budgeterade investeringsmedlen överförs merparten till 2020.
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Resultaträkning VA-verksamhet
2019 Kommunen 

2018
Koncernen 

2019
Koncernen 

2018

-439.376 -431.880

tkr

130.810
-550.179

-20.007
0

204.197
-614.459

-36.967
-1.700

185.852
-587.201

-30.531
01.921

-448.929

359.875

86.802

366.484

96.797

359.875

86.802

7.301 14.79714.352

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Resultat före extraordinära poster

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

Årets resultat

19.137
-10.593

-6.623

0
-1.921

0

0
0

0

Balansräkning VA-verksamhet

3.300

251.524
15.163
25.628

295.615

7.920

71
8.653

40.589
30.463

79.776

3.300

527.507
25.272
11.973

568.052

7.920

71
8.653

41.809
34.169

84.702

3.626

699.659 
848

9.605

738.738

7.480

29
14.771
48.982
29.151

92.933

2019 Kommunen 
2018

Koncernen 
2019

Koncernen 
2018

tkr

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader 
och tekniska anläggningar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga	fordringar

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skuld	till	taxekollektivet
Summa kortfristiga skulder

Summa skulder

156.095

156.095

1.173

1 173

157.268

156.095

1.173
1.173

157.268

Särredovisning VA-verksamhet
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Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal redovisning (2018:597) och rekommendatio-
ner från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket 
bl.a. innebär att:
• Intäkterna redovisas i den omfattning det är  
 sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kom- 
 mer att tillgodogöras kommunen och intäkter- 
 na kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
• Fordringar har upptagits till de belopp varmed 
  de beräknas inflyta.
• Tillgångar och skulder har upptagits till anskaff-
 ningsvärde där inget annat anges.
• Periodisering av inkomster och utgifter har 
 skett enligt god redovisningssed.
• Löner, semesterersättningar och övriga löneför- 
 måner 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 vikti-
ga att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder. 
Jämförelsestörande poster särredovisas i not till resultat-
räkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som 
är sällan förekommande och av större belopp. Som jäm-
förelsestörande betraktas    bland annat realisationsvinster 
samt nedskrivning av anläggningstillgångar.   

Förändringar i nämndstruktur
Med anledning av nya lagen om kommunal redovisning 
har den uppskrivning av finansiella tillgångar avseende 
insatskapital i Kommuninvest som skedde 2013 på 2 
357,4 mkr återförts. Uppskrivningen avsåg återbäring 
från Kommuninvest som inte erlagts som utbetalningar 
till kommunen. Tillgångsposten ”aktier och andelar” och 
eget kapital har minskats.

Från 2019 bokförs och redovisas VA-verksamheten, som 
bedrivs i gemensam nämnd med Motala kommun, i 
kommunens räkenskaper. Jämförelsetalen i resultat- och 
balansräkning för 2018 har av praktiska skäl inte kunnat 
räknas om.
VA-verksamheten särredovisas för resultaträkningen och 
för balansräkningen i den mån uppgifter finns tillgängliga 
i den gemensamma nämnden.

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

Övriga intäkter
Investeringsbidrag tas upp som en förutbetald intäkt och 
redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över 
anläggningens nyttjandeperiod enligt RKR R2 Intäkter. 

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

Avskrivningstider  
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommu-
nen: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33, 40, 50, 75 år. En samlad be-
dömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp 
görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den närmast lägre 
avskrivningstiden. Omprövning av nyttjandeperiod sker 
om det finns omständigheter som pekar på att det är nöd-
vändigt, vilket inte har skett under 2019. Viss vägledning 
om avskrivningstider fås av RKR:s idéskrift om avskriv-
ningar.  

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

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

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångarna avsedda för stadigvarande bruk och innehav 
med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som 
anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 
mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ½ 
prisbasbelopp (23 250 år 2019) och gäller som gemensam 
gräns för materiella och immateriella tillgångar.
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Exploateringstillgångar
Exploateringstillgångar redovisas som omsättningstillgång.

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

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kom-
munen är beräknade enligt RIPS19. Pensionsskulden 
redovisas enligt blandmodellen. Den pensionsskuld som 
intjänats fr.o.m. 1998 redovisas som en avsättning i ba-
lansräkningen. Beräkningarna har utförts av KPA. Den 
årliga förändringen av pensionsskulden redovisas bland 
verksamhetens kostnader i resultaträkningen. Den finan-
siella delen av pensionsskuldsökningen redovisas som en 
finansiell kostnad. Den avgiftsbestämda ålderspensionen 
(tidigare benämnd individuella delen), inklusive löne-
skatt, är kostnadsförd och redovisas som en kortfristig 
skuld då utbetalningen sker i mars året efter. Pensionså-
taganden inklusive löneskatt som uppkommit före 1998 
redovisas som en ansvarsförbindelse.

Vadstena Fastighets AB har försäkrat hela sitt pensionså-
tagande. 

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

Pensioner förtroendevalda
Enligt rekommendation RKR R10 Pensioner ska ut-
fästelser om särskild avtalspension redovisas på balans-
räkningens skuldsida, i allmänhet som avsättning enligt 
kriterierna i 6 kap. 11 § KRL, annars som skuld. Pensions-
förpliktelse till förtroendevalda enligt pensionsreglemen-
te där utbetalning påbörjats ska redovisas som avsättning 
oavsett när intjänandet skett. Detsamma gäller förpliktel-

se där man har grund att anta att utbetalning kommer att 
ske. KPA har beräknat framtida pensionsåtaganden och 
detta har tillförts kommunens pensionsavsättning och 
ansvarsförbindelse. 

Sammanställd redovisning
Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredo-
visningen omfatta en sammanställd redovisning. I den 
kommunala koncernen ingår samtliga bolag där kommu-
nen 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 kommu-
nens och dotterföretagens balans- och resultaträkningar. 
Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden 
med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden inne-
bär att det egna kapital som förvärvats vid anskaffnings-
tillfället har eliminerats. Med proportionell konsolidering 
menas att om dotterföretagen inte är ägda till 100 procent 
tas endast ägd andel av räkenskaperna med i redovisning-
en. Elimineringar har i allt väsentligt gjorts för interna 
mellanhavanden mellan kommunen och respektive före-
tag. Eventuella periodiseringsdifferenser korrigeras.

Interna redovisningsprinciper
Kapitaltjänstkostnader
Kapitaltjänstkostnaden utgörs av avskrivningar och in-
tern ränta. Avskrivningen beräknas på tillgångarnas ur-
sprungliga nettoanskaffningsvärde och är linjär, d.v.s. lika 
stort belopp varje år under nyttjandetiden. Intern ränta 
beräknas på tillgångarnas bokförda värden. Räntesatsen 
2019 var 1,50 procent (1,75 procent 2018).

Personalomkostnadspålägg
I samband med bokföring av lön kostnadsförs personal-
omkostnader (arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och 
intjänad pensionsrätt). Under 2019 har kalkylerat perso-
nalomkostnadspålägg varit 39,15 procent (39,17 procent 
2018) enligt rekommendation från Sveriges Kommuner 
och Regioner.
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