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Inledning

Inledning

Vännäs kommuns årsredovisning lämnas av kommunstyrelsen till kom
munfullmäktige. Den vänder sig också till externa intressenter som kredit
givare, leverantörer, andra myndigheter och med borgare.

Årsredovisningens struktur
Årsredovisningen består av inledning, förvaltningsberättelse, 
verksamhets berättelser och räkenskaper. 

Inledning
I det första avsnittet beskrivs årsredovisningens struktur och där efter 
ger kommunstyrelsens ordförande sin syn på det gångna året. Sedan föl
jer en schematisk beskrivning av kommunens och kommun koncernens 
organisation.

Förvaltningsberättelse
Det andra avsnittet innehåller förvaltningsberättelsen som enligt 4 kap. 
i Lag om kommunal redovisning ska upprättas i årsredovisningen. I 
förvaltningsberättelsen värderas begreppet god ekonomisk hushållning 
mot bakgrund av kommunens styrsystem. Måluppfyllelse för kommu
nens övergripande mål redovisas uppdelat på fullmäktiges fyra per
spektiv: medborgare, samhällsutveckling, medarbetare och ekonomi. 
Omvärldsanalys och framtidsbedömning ingår också per perspektiv. 
Viktigare bedömningar och resultat lyfts fram. 

Verksamhetsberättelser
I det tredje avsnittet beskriver nämnderna sina verksamheter och upp
drag lite mer utförligt. De kommenterar årets utveckling, redovisar 
mål uppfyllelse i text och ger sin syn på framtida utveckling. Även det kom
munala bolaget, Vännäs Industrihus AB, beskriver sitt verksamhetsår. 

Räkenskaper
Det fjärde avsnittet redogör för det ekonomiska utfallet av kommunens 
och koncernens verksamhet (resultaträkning), verksamhetens finansie
ring (kassaflödesanalys) och den ekonomiska ställningen vid årets slut 
(balansräkning). Dessutom finns här noter som ger ytterligare förkla
ringar till posterna. Därefter redovisas utfallet för drift och investe
ringsbudgeten och till sist redogörs för redovisningsprinciperna och 
vissa ekonomiska termer förklaras. 
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Ordföranden har ordet

Vännäs supervalåret 2014
Under 2014 hände väldigt mycket i Vännäs och Sverige. Det handlar för-
stås om alla de val som satte sin prägel på kommunen och hela nationen. 
Invånarantalet fortsatte att öka i Vännäs och många pro cesser var igång 
samtidigt för detaljplaner och nyproduktioner.

För att kunna fortsätta utveckla budgetprocessen inleddes en ny pro
cess, där nämnderna fick större möjligheter att lämna synpunkter uti
från budgetberedningens förslag. Eftersom 2014 var ett speciellt valår, 
kullkastades hela processen. Majoriteten beslutade att huvuddelen av 
budgetramarna skulle bestämmas i oktober istället för juni som planen 
var från början. Det fanns alltför många frågetecken kring kommunens 
ekonomiska förutsättningar för att fatta hållbara beslut. 

Under större delen av 2014 arbetade kommunledningskontoret 
under press eftersom tjänsterna för kommunchef, gymnasiechef och 
personalchef var vakanta. Kommunchef, personalchef samt tillförord
nad gymnasiechef rekryterades och påbörjade sina anställningar under 
augusti och september.

Bygget av Vegaskolan inleddes. Det är en av kommunens största 
enskilda satsningar hitintills. Vännäs fokuserar på energi och miljö
medvetenhet samt en minimering av arbetsmiljöproblem utifrån 
byggnads konstruktion och materialval.  

Kommunstyrelsen beslöt att utbilda sina ledamöter inom Visions- och 
målarbete, vilket ska leda till ett önskat läge för Vännäs 2030. Visions 
och målarbetet ska ge stöd för beslut om slutgiltig visionsformulering 
i kommunfullmäktige under 2015. Utbildningen blev mycket uppskat
tad av deltagarna.

Val till Europaparlament, kommun och landstingsfullmäktige samt 
Riksdagen genomfördes. Valresultatet innebar inga större föränd
ringar för de politiska förhållandena inom kommunen. Arbetarpartiet 
Social demokraterna behöll majoriteten tillsammans med Vänster
partiet och Miljöpartiet, medan Centerpartiet förstärktes som största 
oppositions parti. Alliansen i Vännäs återuppstod, med representation 
från samtliga borgerliga partier. Sverigedemokraterna fick ett mandat 
i kommun fullmäktige. Men partiet hade ingen ledamot som besatte 
platsen och därför kommer kommunfullmäktige i Vännäs att bestå av 
34 leda möter under hela kommande mandatperiod.

Utifrån kommunfullmäktiges intention om bildande av nytt fastighets
bolag, nyrekryterades en verkställande direktör. Arbetet med besluts
underlag för överförande av, i första hand, Vännäs bostäder till Vännäs 
Fastigheter AB slutfördes och beslutades.

Johan Söderling
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Eftersom halvårsresultatet visade ett större budgetunderskott, utsågs 
en grupp som underlättade arbetet för en budget i balans. Intentionen 
lyckades och resultatet för 2014 blev cirka 6 mkr (prognos för halvåret 
var –14 mkr). Främsta anledningen var minskat behov av avsättningar 
till pensioner. I oktober beslutades de slutgiltiga budgetramarna för 
2015. Kommunfullmäktige fattade beslut om höjd skatt (0,50 kr) för 
att inte ytterligare behöva sänka servicen till kommunens medborgare. 

Både politiker och verksamheter hade ett mycket ansträngande år 
2014. Trots detta lyckades kommunens medarbetare att ge medborgarna 
en service på god nivå.

Stort tack till alla medarbetare och politiska kollegor för gott samarbete.

Johan Söderling
Kommunstyrelsens ordförande

Vännäs 2015-02-11
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Politisk styrning och organisation

Politisk styrning och organisation
Vännäs kommun koncern

Kommunfullmäktige 2014–2018, köns- och mandatfördelning

Kommunledningskontor

Samhällsbyggnadsförvaltning

Liljaskolan

Vård- och omsorgsförvaltning

Barn- och utbildningsförvaltning

Kommunfullmäktige har 35 ordinarie mandat, varav ett är vakant.  
Av ledamöterna är 47 procent kvinnor och 53 procent män.
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Förvaltningsberättelse 

Sammanfattning
De kommunövergripande målen beslutas av kommunfullmäktige. De 
ger möjlighet att göra en övergripande bedömning av kommunens 
resultat, både när det gäller ekonomi och verksamhet. För år 2014 är 
bedömningen att kommunen inte nådde kommunfullmäktiges mål. 

Kommunstyrelsen kan konstatera att Vännäs kommun är i en ekono
miskt besvärlig situation. Ekonomisk oro har präglat kommunen sedan 
2012. År 2013–2014 gjordes stora omställningar, men även framöver 
krävs ett fortsatt målmedvetet arbete med ekonomi och verksamhet 
för att förbättra ekonomin. Prognosen för 2016 visar att ekonomin 
fort sätter att vara ansträngd. Därför behöver den politiska styrningen 
och de politiska prioriteringarna bli ännu tydligare de närmaste åren. 

Kommunstyrelsen började 2014 arbeta med att konkretisera visionen 
om det upplevelsenära Vännäs, för att fastställa den politiska målbilden 
och tydliggöra kommunens långsiktiga prioriteringar. 

Trots ett ansträngt läge fortsätter Vännäs befolkning att öka. Kom
munen har goda pendlingsmöjligheter, planerar nya bostadsområden 
och har medborgare som trivs. Det är viktigt att komma ihåg när den 
ekonomiska situationen är ansträngd. Att fortsätta bygga en kommun 
som erbjuder bra och hållbar livsmiljö, effektiva verksamheter med hög 
kvalitet utifrån medborgarnas förutsättningar och behov samt bra lokal 
service är långsiktigt avgörande för kommunens attraktionskraft, eko
nomi och måluppfyllelse. Kommunstyrelsen anser att kommunen på 
längre sikt har goda möjligheter att nå visionen om det upplevelsenära 
Vännäs och de övergripande målen. 

Viktiga händelser under året 
2014 var ett händelserikt år. Några av de viktigaste händelserna samman
fattas nedan.
 • Diskussioner om viktiga infrastruktur och säkerhetsfrågor, framför 

allt sträckningen av den avstängda Umevägen förbi kyrkogården.
 • Om och tillbyggnad av Vegaskolan pågår, ett uppmärksammat pro

jekt både lokalt, regionalt och nationellt, utifrån höga mål inom 
energieffektivitet och hållbarhet. 

 • Ny kommunchef och ny personalchef anställdes i augusti. Lilja
skolans gymnasiechef slutade i februari. Ny tillförordnad gymnasie
chef började i oktober. 

 • Arbetsmiljöverket g jorde tillsyn på grundskolorna under våren. 
Samman taget var verket nöjt och lämnade bara ett fåtal uppföljnings
punkter. 
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 • En stor del av de större gödselhanteringarna inspekterades och 
enskilda avlopp runt Stärkesmarkssjön inventerades, i enlighet med 
Bottenvikens vattenvårdsdistrikts handlingsplan. Målet är att minska 
förekomsten av gödningsämnen i kommunens vatten för att minska 
övergödningen. 

 • Kommunen har fått licens för att arbeta enligt BBIC, barns behov i 
centrum, efter lång tid med prövolicens.

 • Kommunen har beviljats 294 tkr för att införa den nya bedömnings
modellen ÄBIC, äldres behov i centrum.

 • Vård och omsorgsförvaltningen påbörjade en utbildningssatsning 
för att all personal ska veta hur de ska agera om de bland sina bru
kare möter problematik med våld i nära relationer. 

 • Attefallsreformen infördes, vilket innebar att byggavdelningen har 
arbetat med tillämpning och tolkning av den nya lagen. 

 • Allmänna val och EUval genomfördes. 
 • Från och med höstterminen har alla förskoleavdelningar en egen 

lärplatta till varje barn. 
 • I samband med kulturhuvudstadsåret arrangerade kommunen ett 

flertal högklassiga kulturarrangemang genom samarbete med Rock 
art in Sápmi på Västerbottens museum, River Stories på Norrlands
operan samt Västerbottensteatern. 

 • Kommunen arbetade med handläggningen av en rad detaljplaner 
och bygglov för större byggprojekt, som den nya förskolan på Myran
området, flerbostadshuset på Statsrådet 6, Vegaskolan, biogasanlägg
ningen och strandpromenaden i Vännäsby. 

 • Hemsidan gjordes mer tillgänglig och anpassningsbar.
 • Kommunen tog bort feriearbete för ungdomar i årskurs 9 och års

kurs 1 på gymnasiet.

God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushåll
ning i sin verksamhet. I samband med budgeten fastställer kommun
fullmäktige övergripande mål, både finansiella och verksamhetsmässiga. 
För 2014 fanns totalt 14 mål fördelade på fyra perspektiv: medborgare, 
ekonomi, samhällsutveckling och medarbetare. Måluppfyllelsen ligger 
till grund för bedömningen om kommunen uppfyller god ekonomisk 
hushållning. Varje nämnd fastställer egna mål inom perspektiven med
borgare och samhällsutveckling. För perspektiven ekonomi och med
arbetare har alla nämnder samma mål. De övergripande målen följs 
upp i förvaltningsberättelsen. Den sammantagna bedömningen är att 
kommunens resultat 2014 inte var tillfredsställande. 

Det är svårt att värdera god ekonomisk hushållning för Vännäs kom
muns samlade verksamhet under ett år. Olika verksamheter med många 
mål och resultatindikatorer leder oundvikligen till en subjektiv bedöm
ning, bland annat för att resultatindikatorer kan väga olika tungt. Nämn
derna har tagit fram gemensamma arbetssätt och principer för värdering 
och viktning av resultatindikatorer och mål, för att minska risken att det 
sammanvägda resultatet inte blir korrekt. Mål och indikatorer ska sättas 
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så att de går att jämföra med till exempel andra kommuner och regioner. 
Indikatorerna ska i möjligaste mån också vara könsuppdelade, så att det 
går att se eventuella skillnader. Det framgår inte alltid i uppföljningen, 
men finns med när indikatorerna följs upp och viktas. 

 z Uppnådd resultatnivå 
 z Delvis uppnådd resultatnivå 
 z Låg, ej tillfredsställande resultatnivå 
 z Mycket låg, ej tillfredsställande resultatnivå 
 z Ej mätt eller inget resultat 

För varje enskilt perspektiv är bedömningen för 2014:
 z Medborgare
 z Samhällsutveckling
 z Medarbetare
 z Ekonomi

En mer detaljerad uppföljning av resultatet presenteras i egna avsnitt.
Tabellen nedan visar nämndernas måluppfyllelse inom de olika 

perspek tiven.

Med
borgare

Samhälls
utveckling

Med
arbetare

Ekonomi

Kommunen totalt  z   z   z   z  
Kommunstyrelsen  z   z   z   z  
Barn- och utbildningsnämnden  z   z   z   z  
Vård- och omsorgsnämnden  z   z   z   z  
Liljaskolans styrelse  z   z   z   z  
Plan- och miljönämnden  z   z   z   z  

Resultatet för alla övergripande fullmäktigemål

 z Medborgarna trivs i Vännäs kommun. 
 z Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande, 

en bra service och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god.
 z Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet.
 z Hela Vännäs har ett utvecklat näringsliv och företagande.
 z Fler kooperativ och sociala företag har skapats.
 z Medarbetarna trivs. 
 z Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap.
 z Vännäs kommun har jämställda arbetsplatser.
 z 65 procent av kommunens tillsvidareanställda kvinnor ska ha en heltidsanställning.
 z Sjukfrånvaron är högst 5 procent.
 z Nämnderna har ekonomi i balans.
 z Förändringen av eget kapital ”sista raden i resultaträkningen” ska motsvara 

god ekonomisk hushållning. Målet är att beloppet ska uppnå till två procent 
av skatter och generella statsbidrag, det vill säga 10 mkr. 

 z Soliditeten ska årligen vara 35 procent under perioden.
 z Likviditeten ska motsvara 40 mkr under planperioden.
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Allmänt om vision och styrning 
Visionen om det upplevelsenära Vännäs fastställdes av kommun   
fullmäktige 2006 och är den övergripande målbilden för kommunen. 
Visionen består av grundpelarna Välkomnande Vännäs, Livfulla Vännäs 
och Nytänkande Vännäs. Visionen fyller två funktioner. Dels ska den 
vara utgångspunkt för både de övergripande målen och för nämnder
nas konkreta mål och åtaganden, dels ska visionens värden genomsyra 
både Vännäs kommun som organisation och Vännäs som bostads och 
besöksort. 

Under hösten beslutade kommunstyrelsen att fördjupa den politi
ska målbilden för Vännäs kommun, för att tydliggöra politiska priori
teringar och viljeinriktningar. Arbetet inleddes våren 2014 med ett 
strategiseminarium då kommunstyrelsen diskuterade den långsiktiga 
visionen. Kommunstyrelsen utformade då ett förslag till det politiska 
målet, som nu ska diskuteras med medborgare, näringsliv och andra 
aktörer. 

Den strategiska planen 2011–2020 anger den politiska viljan för de 
fyra övergripande perspektiven medborgare, samhällsutveckling, med
arbetare och ekonomi. Planen ska revideras 2015 av en politisk arbets
grupp som kommunstyrelsen har tillsatt. 

Budget och verksamhetsplan med övergripande mål antas av kom
munfullmäktige. Nämnderna ska själva formulera mål inom perspek
tiven medborgare och samhällsutveckling. 

Nämndernas verksamhetsplaner och mål återredovisades till kommun
fullmäktige i november. Fullmäktige ger också nämnderna ett antal sär
skilda uppdrag eller direktiv som nämnderna ska genomföra inom sin 
budget, och som ingår i den samlade bedömningen av kommunens 
resultat. 

Uppsiktsplikten 
Kommunstyrelsen ansvarar enligt kommunallagen för att hålla uppsikt 
över kommunens alla verksamheter, nämnder såväl som det kommunala 
bolaget Vännäs Industrihus AB1. Budget, flerårsplan och verksamhets
planer är viktiga styrdokument som ger underlag för värdering och 
riskbedömning. 

Nämnderna ger skriftliga och muntliga månadsrapporter om sin 
ekonomi och verksamhet till kommunstyrelsens arbetsutskott i mars, 
april, maj, juni, september, oktober, november och december. Rele
vanta nyckeltal följs upp, liksom åtgärder som nämnderna vidtagit för 
att följa budgeten och öka måluppfyllelsen. Vid varje sammanträde 
med kommun styrelsen följs den ekonomiska utvecklingen upp. Även 
kommun fullmäktige får ekonomisk uppföljning och rapportering. 

Delårsbokslut med helårsprognos upprättades för perioden 1 januari 
till 30 juni. 

På grund av val och ny mandatperiod hölls inga kommunstyrelse
dagar förrän i januari 2015. Dessa dagar är värdefulla för uppsiktsplik
ten och den gemensamma planeringen framöver. Den första dagen var 

1 Från 1 januari 2015 heter bolaget Vännäs Fastigheter AB och omfattar även 
resultatenheten Vännäs Bostäder.
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fullmäktiges presidium, revisorer, nämndpresidier, förvaltningschefer, 
personalchef, ekonomichef och fackliga representanter inbjudna. Syftet 
är att följa upp och ge gemensamma planeringsförutsättningar för 
framtiden. Den kommande budgetprocessen diskuterades och ett antal 
direktiv fastställdes. Dag två var enbart för kommunstyrelsen och dess 
förvaltningschefer. Då fokuserade man på de egna verksamheterna, 
men också på hur kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska genomföras. 

Under året gjorde SKL:s avdelning för styrning en granskning av 
bland annat kommunens styrning och ekonomiuppföljning. Rapporten 
innehöll flera påpekanden och förslag till utveckling, men på grund 
av för bristfälligt underlag kunde uppdraget inte slutföras. Kommun
chefen har fått i uppdrag att fortsätta översynen. 

Kommunstyrelsen hade även uppsikt genom andra aktiviteter, bland 
annat särskilda uppföljningar av exempelvis flyktingmottagning och 
itverksamheten. Aktuella ekonomi och personalfrågor följs upp vid 
varje sammanträde. 

Uppsiktsplikten kan fortfarande utvecklas och förbättras. Ett exem
pel är att risk och väsentlighetsbedöma verksamheterna tydligare och 
planera in löpande uppföljning. Uppföljningen av Vännäs Fastigheter 
AB kan också utvecklas. 
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Medborgare

Inom perspektivet medborgare bedöms målet vara delvis uppnått totalt 
sett. Medborgarna trivs bra i kommunen. Servicen och tillgängligheten 
är generellt sett god och har förbättrats i en rad verksamheter. 

Kommunfullmäktiges mål Resultatindikatorer
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Uppföljning av resultatet 
Målen i perspektivet medborgare uppnåddes delvis. 

Medborgarna trivs i Vännäs kommun 
Medborgarenkäten görs vartannat år och genomfördes 2014. Den lig
ger till grund för stora delar av uppföljningen, men det finns också 
kompletterande mätningar. 

Nöjd-medborgar-index
Undersökningen visar att Vännäs kommuns medborgare i snitt var lika 
nöjda som de andra deltagande kommunernas medborgare med ett 
nöjdmedborgarindex på 54 av 100. Det var en minskning från medborgar
undersökningen 2012 då resultatet var 58 av 100. 

Resultaten för Vännäs kommun försämrades i 2014 års undersökning 
jämfört med 2012 i alla kategorier utom kultur där resultatet förbättrades 
något. De största minskningarna mot 2012 var i kategorierna förskola, 
grundskola och gymnasieskola. Mest nöjda jämfört med kommun snittet 
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är medborgarna med stöd för utsatta personer och med vatten och 
avlopp. Medborgarna är mindre nöjda med gång och cykelvägar, kul
tur, miljöarbete samt renhållning och sophämtning.1

Kvinnor är mer nöjda än män i alla kategorier utom miljöarbete, 
renhållning och gång och cykelvägar. De största skillnaderna mellan 
kvinnor och män visar sig inom kultur, äldreomsorg och miljöarbete. 

Nöjd-region-index
Nöjdregionindex visar hur medborgarna bedömer Vännäs kommun 
som en bra plats att bo och leva på.

Vännäs kommun fick även här samma snitt som övriga kommuner, 60 
av 100. Det var en minskning med 5 punkter sedan 2012. Vännäs kom
mun tappade i 2014 års undersökning mot 2012 i alla kategorier med 
störst minskning, över 10 punkter, i kategorin bostäder.

Störst skillnad mot kommunsnittet visade sig i resultatet för fritids
möjligheter2 och bostäder där medborgarna är mindre nöjda. För trygg
het och utbildningsmöjligheter var resultatet klart över snittet, 12 respek
tive 13 punkter över snittet.

Även här är kvinnor mer nöjda med allt utom trygghet. Störst skill
nad mellan kvinnor och män återfinns i kategorin arbetsmöjligheter 
där nöjdheten bland män var 9 punkter lägre än bland kvinnor.

Åtgärder och aktiviteter
Kommunen fortsatte att arbeta med aktiviteter och åtgärder för kom
munens utveckling. Bland annat arbetar näringslivsrådet strategiskt 
med aktiviteter som stärker kommunens attraktionskraft. Genom det 
stora näringslivsprojektet som avslutades vid halvårsskiftet har en rad 
utvecklande insatser kunnat genomföras, bland annat marknadsföring 
och kompetenshöjning. 

Befolkningen i Vännäs kommun växer stadigt och var vid 2014 års 
slut 8 616 personer. Både inflyttnings och födelsenettot var positiva, 
födelsenettot på 32 var det högsta på hela 2000talet. En stor del av 
befolkningen är ung och inflyttningen av unga personer och barn är 
stor, vilket är mycket positivt för framtiden.

För att få ett långsiktigt planeringsunderlag beställde kommunen 
en befolkningsprognos till år 2033 från SCB. Den utgår från bedöm
ningar av flyttmönster, barnafödande, dödlighet med mera och visade 
att folkmängden i Vännäs kommun fortsätter att öka. År 2033 beräk
nas befolkningen vara runt 9 440 personer.

 Befolkningsutveckling
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1 Skillnader mellan Vännäs kommun och övriga kommuner i kategorierna för-
skola, grundskolan, äldreomsorgen, gång- och cykelvägar, idrotts- och motions-
anläggningar, kultur, miljöarbete, renhållning och sophämtning är inte statistiskt 
säkerställda. 
2 Fritidsmöjligheter och kommunikationer jämfört med övriga kommuner är inte 
statistiskt säkerställda.
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Förvaltningsberättelse

Bra bemötande och tillgänglighet 
Nämndernas mål när det gäller delaktighet, tillgänglighet, bemötande 
och information är höga och ska så höga. 

Vännäs är med i SKL:s årliga mätning av tillgänglighet och bemö
tande via telefon och epost. Mätningen används som resultatmått av 
flera nämnder i deras uppföljningar. Mätningen av bemötande och 
svars tider per telefon och epost visar att 91 procent upplever ett gott 
bemötande vid kontakt med kommunen, vilket är över rikssnittet. Svars
tiden för epost och enklare frågor har blivit betydligt bättre sedan 
2012. 

Organisationen måste ändå fortsätta öka tillgängligheten och under 
året tog kommunen fram en handbok i kommunikation, som ska infö
ras 2015. 

Nöjdinflytandeindex från medborgarundersökningen visar att 
förtroendet för och kontakten med kommunen har bättre resultat 
än rikssnittet och totalt sett var nöjdinflytandeindex på samma nivå 
som rikssnittet. Kommunens resultat 2014 var dock lägre än 2012 och 
nämnderna har en hög ambition när det gäller delaktighet, tillgäng
lighet, bemötande och information. Det finns alltså utrymme för för
bättringar.

2014 visade SKL:s webbplatsindex att Vännäs kommun har bra resul
tat i jämförelse med länet och likvärdiga kommuner. Efter undersök
ningen gjorde Vännäs kommun en omfattande designförändring på 
sin webbplats för att göra den mer tillgänglig och även mer tillgäng
lig för funktionshindrade bland annat genom möjlighet att få sidorna 
upplästa. Under 2014 började kommunen digitalisera nämndarbetet. 
Ledamöterna ska få alla möteshandlingar på läsplattor istället för pap
per vilket minskar miljöbelastningen och sparar tid och pengar. Det 
ska införas fullt ut under första halvåret 2015. Kommunstyrelsen bedö
mer att fler etjänster kan bidra till en bättre webbplats för kunder och 
brukare. Utöver de tjänster som redan finns måste kommunen kunna 
erbjuda efaktura, en viktig tjänst ur ett hållbarhetsperspektiv.

Informationsindex för kommunens 
webbplats (Källa SKL:s mätning)

2014 2013 2012

Vännäs 76 79 73
Västerbottens län (ovägt medel) 71 72 65
Pendlingskommuner (ovägt medel) 74 75 70
Kommuner med 5 000 - 9 999  
invånare (ovägt medel) 72 73 68
Alla kommuner, ovägt medel 78 79 74
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Förvaltningsberättelse

Medborgardialogen har varit ett viktigt utvecklingsområde i flera år 
och 2014 höll kommunen en dialog om bland annat kommunappen 
som lanseras i februari 2015. För 2015 planeras en dialog om kollektiv
trafiken och visionen. 

Framtidsbedömning 
För att förbättra resultatet ska nämnderna och förvaltningarna utveckla 
och arbeta med dessa områden:
 • Fortsätta utveckla fritidsområdet för föreningsliv och medborgare. 

Även renovering och uppfräschning av idrottshallar och anlägg
ningar är viktigt för att öka trivseln och göra dem mer attraktiva. 

 • Fler digitala tjänster för medborgare, kunder och brukare i Vännäs 
kommun. Det ska vara enkelt att få kontakt och göra sina ärenden. 
Hemsidan och kommunappen Mitt Vännäs ska fortsätta utvecklas. 

 • Fortsätta skapa delaktighet och medborgarinflytande i olika processer, 
exempelvis i arbetet med översiktsplan och vision. 

 • Fortsätta att samarbeta med kranskommunerna för att öka kultur
utbudet och kunna erbjuda ett varierat kulturutbud.

Befolkningsprognos
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Förvaltningsberättelse

Samhällsutveckling

Vännäs kommuns resultat i perspektivet samhällsutveckling bedöms 
sammantaget till att delvis ha uppnått resultatnivån, vilket är samma 
resultat som 2013. 

Kommunfullmäktiges mål Resultatindikatorer
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Uppföljning av resultatet
Målsättningen för att verksamheterna ska vara av god kvalitet höll 
samma nivå som 2013. Målen Hela Vännäs ska ha ett utvecklat närings-
liv och företagande samt Fler kooperativ och sociala företag har bildats bröts 
inte ned i tillräckligt hög grad av nämnderna. Även om aktiviteter sker 
inom målsättningarna, så bör fullmäktiges intentioner kunna mätas i 
högre utsträckning. Ambitionen är högre inom samtliga målsättningar.  

Verksamheternas kvalitet
Även om resultatet låg på samma nivå som 2013, vilket i sin tur var en 
förbättring utifrån 2012 års resultat, så bör resultatet utvecklas. Verk
samheternas kvalitet mäts bland annat genom nationella jämförelser, 
till exempel genom Öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre och 
medborgarundersökningen. 
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Förvaltningsberättelse

Utvecklat näringsliv och företagande 
Det stora näringslivsprojektet Dialog och utveckling för regional till
växt (DUR) fortsatte under första halvåret 2014. Projektet innebar en 
rad aktiviteter som gav förnyad kraft åt det lokala tillväxtarbetet. En 
rad kompetenshöjande och attraktivitetsstärkande insatser gjordes, till 
exempel genom föreläsningar, utbildningar och dialogmöten. Under 
året inleddes också arbetet med att bryta ut livsmedelsgrupper ur det 
stora livsmedelsavtalet. Detta gav lokala företagare möjlighet att kunna 
lämna anbud. 

I Svenskt Näringslivs granskning av näringslivsklimatet fick Vän
näs lågt betyg. 2014 års resultat baserades på en mätning gjord hösten 
2013, och kommunens resultat blev plats 175. Något senare resultat för
väntas inte redovisas innan denna årsredovisning trycks. Det kvarstår 
fort farande mycket arbete med att förbättra näringslivsklimatet, men 
samarbetet var gott under året. I början av 2015 ska kommunen, via 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), göra en egen mätning av 
näringslivets synpunkter på de olika kommunala processerna som rör 
myndighetsutövning. Exempel på det är bygglov och serverings tillstånd. 
Även här inväntas resultatet av mätningen.

Fler kooperativ och sociala företag
Ingen av nämnderna har målsättningar inom detta område, vilket är 
illa. Samtidigt görs flera aktiviteter inom området som påverkar full
mäktiges övergripande målsättning om att fler kooperativ och sociala 
företag ska bildas. 

Under året omorganiserades arbetsmarknadsenheterna Retur
centrum, Marahällan (snickeri) och Bilvården till kommunlednings
kontoret. Syftet var bland annat att utveckla och förstärka kommunens 
åtagande för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I dagsläget kan ingen av 
verksamheterna knoppas av som socialt företag. Genom arbetsmarknads
avdelningen är kommunen med i projektet Stödstruktur för socialt företa-
gande. Projektet fungerar som inspiratör, rådgivare och katalysator för 
exempelvis sociala företag samt övriga företag, organisationer och före
ningar som är intresserade av social företagsamhet. 

Från årsskiftet gick kommunen med i Samordningsförbundet 
UmeåVännäs, vilket bland annat gav möjlighet till tillfällig personal
förstärkning. Personalförstärkningen har riktats främst mot ungdomar. 

Resultat i Svenskt Näringslivs Företagsklimatmätning 2014
2012 2013 2014

Vännäs 115 175 236
Bjurholm 49 69 38
Umeå 190 161 124
Robertsfors 225 199 212
Vindeln 124 185 239
Nordmaling 252 278 267
Västerbottens län (ovägt medel) 195 190 199
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Förvaltningsberättelse

Framtidsbedömning
För att förbättra resultatet för perspektivet behöver nämnderna bland 
annat utveckla följande områden:
 • Fortsätta se över möjligheten att rekrytera fler deltidsbrandmän från 

den egna kommunorganisationen.
 • Rekrytera gemensam stads och planarkitekt tillsammans med Bjur

holm och Vindelns kommuner för att minska konsultkostnader och 
stärka det mellankommunala samarbetet.

 • Utveckla ledares och lärares kompetens och förmågor.
 • Utveckla barn och elevers hälsa, trivsel och trygghet.
 • Fortsatt arbete gemensamt i Umeåregionen med att söka externa 

medel för insatser som främjar kommunen; exempelvis inom närings
liv, landsbygdsutveckling och turism. 

 • Utveckla de interna kommunala processerna och rutinerna för före
tagare vid bland annat nyetablering. 

 • Läs, skriv och matematiksatsningar.
 • Fortsatta investeringar i energieffektiviseringar inom lokalbeståndet 

för att minska energianvändningen.
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Förvaltningsberättelse

Medarbetare

Vännäs kommuns resultat inom perspektivet medarbetare bedöms 
sammantaget vara delvis uppnådd resultatnivå. 

Kommunfullmäktiges mål Resultatindikatorer
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Uppföljning av resultatet
Inom perspektivet medarbetare uppnåddes målet medarbetarna trivs. 
För målen bra ledare med ett gott ledarskap och kvinnor och heltids
anställning uppnåddes målet delvis. De två övriga målen nådde inte 
måluppfyllelsen. 

Medarbetare
Medarbetarenkäten visade goda resultat och en fortsatt hög svars
frekvens på 80,8 procent. Nöjdmedarbetarindex ökade till 4,8 på en 
sexgradig skala (4,7 2012). Ett förbättrat resultat kunde noteras inom 
alla indikatorer även om förbättringen var marginell. 

Medarbetare trivdes
De indikatorer som berör medarbetarskap, arbetsgemenskap och infor
mation låg alla över 5,0. Medarbetarna uppgav i hög grad att de upp
lever arbetsgemenskap med trygghet, stöd och tillit i arbetsgruppen 
(5,3). De upplever också ett gott medarbetarskap med stort engage
mang samt att arbetet känns betydelsefullt, att det är tydligt vad som 
förväntas och att det finns möjlighet att påverka beslut och hur arbets
uppgifter ska utföras (5,1). Cirka 80 procent uppgav att de är nöjda 
med vad de uträttar i sitt arbete. En stor andel uppgav sig få och kunna 
skaffa den information som behövs för arbetet (5,0). 

Antal årsarbeten
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Förvaltningsberättelse

Den indikator som fick lägst värden i medarbetarenkäten var resultat 
och utvecklingssamtal. Positivt var dock att denna indikator ökade sitt 
medelvärde från 3,8 till 4,3. Det är nu 42,6 procent av medarbetarna 
som tycker att deras chef gav dem en tydlig motivering till deras senaste 
lön (27,5 procent 2012). Även svaren på övriga frågor inom den indika
torn hade förbättrade resultat.

Bra ledare och ett gott ledarskap
Närmare 60 procent av medarbetarna svarade positivt på indikatorn 
för ledarskap (56 procent 2012). Svaren på de frågor som handlar om 
återkoppling på utfört arbete, beröm och uppskattning från chefen för
bättrades betydligt jämfört med den förra medarbetarenkäten.

Chefernas svar i medarbetarenkäten pekade på upplevelsen av ökade 
förutsättningar för att utöva ett bra ledarskap, 58 procent (47 procent 
2012). 

När det gäller chefens förtroende för närmaste chefs förmåga att leda 
verksamheten försämrades svaren jämfört med förra året. Här sågs ett 
större bortfall av andel svarande jämfört med 2012. Det berodde sanno
likt på att det i några verksamheter inte funnits någon närmaste chef. 
Det kan även ha berott på att chefen var för ny för att det skulle vara 
möjligt att ha någon åsikt i frågan. Resultaten var svåra att utläsa, då 
bortfallet på vissa frågor gjorde jämförelser med förra året lite osäkra.

Jämställda arbetsplatser
Kommunen hade totalt 1 158 medarbetare, en ökning med 42 per
soner. Andelen män var 25 procent, en minskning med 1,0 procent
enhet. Andelen heltidsanställningar minskade något till 66,7 procent. 
I alla förvaltningar ökade andelen heltidsanställda kvinnor, utom i 
vård och omsorgsförvaltningen där andelen minskade från 46,4 pro
cent till 44 procent (2013). Löneskillnaderna mellan kvinnor och män 
ökade. Kvinnorna hade 92 procent av männens lön jämfört med förra 
året då andelen var 93 procent. Högsta löneskillnaden fanns inom 
samhällsbyggnads förvaltningen, där kvinnorna hade 83,7 procent av 
männens lön. Denna löneskillnad har ökat sedan 2013 (90,7 procent). 
Lilja skolan uppnådde målet med jämställda löner. I vård och omsorgs
förvaltningen var löneskillnaden omvänd, vilket innebar att männens 
lön i förhållande till kvinnornas var 99 procent. 

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron för medarbetarna ökade med 0,1 procent
enhet till 6,3 procent under året. Alla förvaltningar minskade sin 
sjukfrånvaro, utom samhällsbyggnadsförvaltningen och vård och 
omsorgsförvaltningen där frånvaron ökade. Kvinnors sjukfrånvaro 
ökade något till 7,5 procent. Ökningen var störst inom vård och 
omsorgsförvaltningen, från 8,2 procent till 9,1 procent. Lite mer än 
hälften av all sjukfrånvaro bestod av långtidsfrånvaro (=>60 dagar), vil
ken var en minskning med 4,2 procentenheter jämfört med förra året. 
Korttidsfrånvaron (=< än 59 dagar) ökade därmed något.

Sjukfrånvaro omvandlat till årsarbeten, ett 
år är 1 700 timmar per år
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Förvaltningsberättelse

Framtidsbedömning
Arbetskraftsbehovet kommer generellt att vara stort i Sverige fram till 
2020. Drygt 500 000 medarbetare ska ersättas och rekryteras på grund 
av pensionsavgångar i kommuner och landsting. Pensionärsgruppen 
ökar och allt färre ungdomar går ut gymnasiet och kommer in på arbets
marknaden. Den sammantagna bilden är att arbets marknaden och till
gången på arbetskraft är komplex. I Vännäs är ungdoms arbetslösheten 
hög och flera i denna grupp saknar gymnasiekompetens.

Vännäs kommun kommer att ha måttliga pensionsavgångar fram 
till 2020. De grupper som påverkas mest är undersköterskor, boende
handledare, lärare och förskollärare. Förutom dessa grupper har kom
munen på grund av marknadskrafterna ökade svårigheter med att 
rekrytera sjuksköterskor, socionomer och chefer med erfarenhet. Kon
kurrensen med andra arbetsgivare är stor och kommer att öka i fram
tiden. Detta innebär att kommunen i större utsträckning än tidigare 
behöver internrekrytera chefer, ge förutsättningar för chefer att utöva 
ledarskap, utveckla och förbättra arbetsmiljön samt erbjuda marknads
mässiga löner. Detta sammantaget kommer att kräva olika typer av 
insatser samt ökade ekonomiska förutsättningar. Övertid och mertid i årsarbeten

Övertid i årsarbeten 2014

Mertid i årsarbeten 2014
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Ett årsarbete motsvarar 1 700 timmar beräknat 

utifrån en genomsnittlig arbetstid per vecka på 

38,5 timmar.
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Ekonomi

Vännäs kommuns resultat utifrån perspektivet ekonomi bedöms samman
taget som delvis uppnådd resultatnivå.

Kommunfullmäktiges mål

 
z

EK
O

N
O

M
I  z Nämnderna har ekonomi i balans.

 z Förändringen av eget kapital på sista raden i resultaträkningen 
ska 2014 motsvara god ekonomisk hushållning. Målet är att 
beloppet ska uppgå till två procent av skatter och generella stats-
bidrag, det vill säga 10 mkr.

 z Soliditeten hålls oförändrad över perioden, det vill säga 35 
procent.

 z Vännäs kommuns likviditet ska motsvara 40 mkr.

Uppföljning av resultatet
Hälften av nämnderna hade ett negativt utfall i förhållande till bud
get. Liljaskolans styrelse (–3,1 mkr), Samhällsbyggnadsförvaltningen 
(–1,7 mkr) samt Vård och omsorgsnämnden (–0,9 mkr) visade ett resul
tat som var sämre än budget. I Vård och omsorgsnämndens resultat 
inkluderas även ett projekt (Akka) för ensamkommande flyktingbarn 
som nu avslutats och ger en resultatförbättring med 2,5 mkr. Kommu
nens resultat blev totalt 6,8 mkr, vilket var 10,7 mkr bättre än budget.

Kommunkoncernen består av ett aktiebolag som ägs till 100 pro
cent av Vännäs kommun. Vännäs Fastighet AB (före detta Vännäs 
Industrihus AB) förvaltar och äger lokaler för näringslivet. Bolaget 
äger åtta industrilokaler. I stort sett var alla fullt uthyrda under året. 
Företaget visade ett resultat på 34 tkr. I augusti tillträdde en vd för 
bolaget, i övrigt fanns inga anställda. Från och med 2015 ingår resultat
enheten Vännäs Bostäder i Vännäs Fastighet AB.

Under året utreddes en äldre överavsättning för särskild löneskatt 
på pensioner. Upplösning av avsättningen påverkade resultatet positivt 
med 6,0 mkr. 
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Resultat per nämnd:
Nämnd Förvaltning Budget Utfall Avvikelse

Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret – 56,2 – 53,5 2,7

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnads-
förvaltningen – 29,1 – 30,8 – 1,7
varav Vännäs Bostäder 0,0 3,9 3,9

Plan- och miljönämnden – 7,3 – 7,3 0,0
Liljaskolans styrelse Liljaskolan 2,3 – 0,8 – 3,1
Barn- och utbildnings-
nämnden

Barn- och utbildnings-
förvaltningen – 220,2 – 217,3 2,9

Vård- och omsorgs-
nämnden

Vård- och omsorgs-
förvaltningen – 194,5 – 195,4 – 0,9

Finansiering 501,1 511,9 10,8
Summa – 3,9 6,8 10,7

Budget innehöll beslut om att lösa upp resultatutjämningsreserven (RUR) med 3,9 Mkr.

Större avvikelser från budget:
(Mkr) Avvikelse

Utbetalning av AFA-medel uteblev. Ev. förskjutning till 2015. – 5,2
Ökade kostnader  för fastighetsunderhåll (exkl. "Miljonprogrammet, se 
nedan) samt ökade kostnader för avveckling av "byaskolorna".  
Byaskolorna utgör – 0,6 mkr. – 2,5
Ökade kostnader pga. "Miljonprogrammet" avseende eftersläpande  
fastighetsunderhåll. – 2,4
Lägre intäkter på Liljaskolan för eleversättningar pga. minskat antal 
elever. – 1,3
Ökade kostnader hos Barn- och utbildningsförvaltningen pga. fler 
köpta platser för elever/barn i andra (externa) verksamheter. – 1,3
Högre kostnader på Liljaskolan pga. ersättningar i samband med 
uppsägningar. – 1,1
Lägre kostnader för politisk ledning än beräknat. Låga kostnader för 
valet mm. 1,1
Lägre personalkostnader inom Barn- och utbildningsnämnden pga. 
rekryteringssvårigheter och besparingar. 1,2
Minskade kostnader för läromedel på Liljaskolan pga. besparingar. 1,7
Ökade intäkter inom Barn- och utbildningsnämnden för barnomsorgs-
avgifter samt bidrag och ersättningar. 1,8
Lägre kostnader för pensioner, avsättningar till semester-, övertid-, ferie-
lön- och uppehållslön än budgeterat. 2,3
Förbättrat resultat hos Vännäs Bostäder. 3,9
Upplösning av en äldre "överavsättning" avseende särskild löneskatt 
på pensioner. 6,0

Resultatutveckling - förändring av eget kapital
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Den relativt positiva resultatutvecklingen jämfört med en dyster års
prognos på –14 mkr i juni berodde på en positiv resultatutveckling 
hos flera verksamheter samt lägre kostnader hos finansenheten. Kost
naderna för bland annat pensioner, semesterlöneskuld samt centralt 
budget erade kostnader för lönerörelsen blev lägre än beräknat. Det 
blev även en positiv resultateffekt från överavsättningen.
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Långsiktig ekonomisk hållbarhet
Kommunens resultat (förändring av eget kapital) blev 6,8 mkr. Detta 
innebar att kommunen inte nådde målet för god ekonomisk hushåll
ning. Därför måste framtida resultat uppgå till två procent av skatte
intäkter och generella statsbidrag, det vill säga 10,0 mkr.

Soliditeten var på balansdagen 29,2 procent, en minskning med 3,8 
procent. Kommunfullmäktiges ekonomiska mål var att soliditeten skulle 
uppgå till 35 procent. Anledningen till att målet inte uppnåddes var 
stora investeringar som lånefinansierades.

Om pensionsskulden inkluderas, vilken redovisas som en ansvars
förbindelse på 263,9 mkr, blev soliditeten –2,0 procent, vilket var en 
förbättring med 3,4 procent. Detta berodde på att ansvarsförbindelsen 
minskade med 15,5 mkr.

Likviditeten minskade med 8,9 mkr till 85,5 mkr, vilket gjorde att 
målet på 40 mkr infriades. Ett lån på 39 mkr togs upp i slutet av året 
för att finansiera kommande utbetalningar avseende om och tillbygg
nad av Vegaskolan. 

Övriga ekonomiska kommentarer
Värdet av kommunens aktieportfölj för förvaltning av pensionsmedel 
steg med cirka 5,4 mkr. Det motsvarade 10,2 procent. Avsättningarna 
uppgick till 53,0 mkr på balansdagen. Diskretionära förvaltare (vilka 
har mandat att fatta placeringsbeslut) var Svenska Handelsbanken och 
Swedbank.

Kommunens pensionskostnader uppgick under 2014 till 35,4 mkr 
och var därmed 0,6 mkr högre än föregående år. De största enskilda 
posterna 2014 var den avgiftsbestämda ålders pensionen som årligen 
betalas ut för placering av den enskilde arbetstagaren. Avgiftsbestämd 
ålders pension uppgick till 15,6 mkr, pensionsutbetalningar 9,1 mkr och 
löneskatt 6,3 mkr.

Vännäs kommun har en pensionsskuld (förpliktelse) till nuvarande 
anställda och pensionerade anställda. Skulden var på balansdagen 
263,9 mkr, vilket innebar en minskning med 15,5 mkr. Skulden redo
visades under borgensåtaganden och andra förpliktelser och avser 
pensions intjänanden före 1998. 

Pensionsskulden för intjänanden efter 1998 uppgår till 33,3 mkr, vil
ket var 3,6 mkr högre än 2013. 

Långfristiga skulder och lån 
Kommunen 
Kommunen amorterade 7,0 mkr av sin skuld. I december togs ett nytt 
lån på 39 mkr. Kommunens låneskuld, exklusive Vännäs Bostäder, var 
vid årsskiftet 162,2 mkr.
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Vännäs Bostäder
Låneskulden amorterades med 6,2 mkr. Låneskulden var vid årsskif
tet 186,6 mkr.

Balanskravsutredning
  2010 2011 2012 2013 2014

Årets resultat 14 393 3 740 10 770 – 862 6 850
Avgår från samtliga realisationsvinster 0 0 – 480 – 470 0
Avgår försäljningsintäkter avseende 
”byaskolor” 0 0 0 0 –  630
Tillägg för reservering av förväntad 
realisationsförlust 0 0 0 6 850 0
Tillägg för nedskrivning av  
anläggningstillgångar 0 0 0 2 092 0
Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 14 393 3 740 10 290 7 610 6 220
Avgår från medel till resultat-
utjämningsreserv – 5 277 0 – 757 0 0
Tillägg av medel från resultat-
utjämningsreserv 0 0 0 0 0
Årets balanskravsresultat 9 116 3 740 9 533 7 610 6 220
Balanskravsresultat från tidigare år 0 0 0 0 0
Summa balanskravsresultat 9 116 3 740 9 533 7 610 6 220
INGÅENDE BALANS RESULTAT
UTJÄMNINGSRESERV 2014         6 035
UTGÅENDE BALANS RESULTAT
UTJÄMNINGSRESERV 2014         6 035

Under 2013 reserverades 6,9 mkr i en förväntad realisationsförlust vid 
försäljning av byaskolorna. För Bråns skola reserverades –3,3 mkr, Tvärå
bäcks skola –2,5 mkr och Pengsjö skola –1,1 mkr. Under året 2014 har 
kommunen erhållit intäkter från försäljning av skolor. 460 tkr erhölls 
för Bråns skola och 170 tkr för Pengsjö skola. Balanskravsresultatet upp
går således till 6 220 tkr. Resultatutjämningsreserven kvarstår med 6 
035 tkr.

Vid korrigering av årets resultat med en jämförelsestörande post vad 
gäller upplösning av ”överavsättning” för särskild löneskatt på pensio
ner 6 035 tkr, blev utfallet 815 tkr.

Omvärldsanalys och framtidsbedömning - enligt SKL 
Efter en stark avslutning på förra året utvecklades svensk ekonomi för
hållandevis svagt under 2014. Det främsta skälet var en fortsatt svag inter
nationell utveckling och därmed en fortsatt svag svensk export. Svensk 
bruttonationalproduktion (BNP) beräknades att växa med 1,9 procent 
under året. Inför 2015 ser förutsättningarna bättre ut och BNP beräknas 
växa med 2,9 procent. Arbetsmarknaden utvecklades betydligt bättre än 
BNP och fortsatte att generera ökad sysselsättning. Den starka ökningen 
av arbetskraften innebar dock att arbetslösheten bet sig fast kring åtta 
procent. Siffran kommer successivt minska till omkring 6,5 procent 
under 2016. Tack vare att ekonomin befinner sig i en återhämtnings
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fas, växer det reala skatteunderlaget relativt snabbt, med över två pro
cent nästa år och omkring 1,5 procent året därefter. Underskottet i den 
offentliga sektorns finanser minskar långsamt men stannar ändå på –0,5 
procent 2018. Det är betydligt lägre än Riksdagens och Regeringens mål 
på 1 procent i sparande. Eftersom BNP samtidigt växer, ökar inte den 
offentliga bruttoskulden i förhållande till BNP.

Omvärldens ekonomier går i otakt. I USA etablerades tillväxten på 
en hygglig nivå och arbetslösheten sjönk snabbt. Utvecklingen på andra 
viktiga, svenska exportmarknader har varit blandad. I Storbritannien 
var den ekonomiska utvecklingen förvånansvärt stark och den brittiska 
ekonomin förväntas visa fortsatt styrka framöver. I de nordiska grann
länderna gick den ekonomiska utvecklingen snarast i motsatt riktning. 
Det ekonomiska läget i euroområdet försvagades under hösten. 2014 
inleddes med en kvartalstillväxt av BNP på 0,5 procent, medan de två 
följande kvartalen endast växte med 0,1 respektive 0,2 procent. Krisen 
i Ukraina och handelssanktionerna mot Ryssland påverkade utveck
lingen. Detsamma gäller den svagare tillväxten i Kina och tillväxtekono
mierna. Tyskland, som förväntas vara motorn i euroområdet, tappade 
fart på grund av den låga aktiviteten hos sina handelspartners.

Den låga inflationen i stora delar av världen bidrog till att de stora 
centralbankernas styrräntor var fortsatt mycket låga. Det är inte tro
ligt att den amerikanska centralbanken kommer att höja styrräntan 
förrän i mitten av 2015. För den europeiska centralbankens del pekar 
det mesta mot att en räntehöjning får vänta tills efter 2016. Den låga 
svenska inflationen under 2014 fick riksbanken att sänka styrräntan till 
0 procent och revidera räntebanan mycket kraftigt. Det innebär troli
gen att det dröjer till 2016 innan penningpolitiken börjar stramas åt 
och att styrräntan endast når upp till 2,5 procent vid slutet av 2018. Den 
svenska styrräntan kommer därmed att ligga lågt i jämförelse med rän
tan i USA, men högt i förhållande till euroräntan.

Inte bara omvärlden går i otakt, det gäller också den svenska eko
nomin. Tillväxten dämpades markant efter ett uppsving under andra 
halvåret 2013. Trots detta, fortsatte sysselsättning och arbetade timmar 
att öka i god takt. Det betydde att produktiviteten utvecklades mycket 
svagt. Utifrån denna spretiga bild klarade sig skatteunderlaget förvå
nansvärt bra, med reala ökningar runt 2 procent under 2014 och tro
ligen även under 2015. Det berodde främst på den starka ökningen av 
antalet arbetade timmar och den gynnsamma priseffekten för kom
munsektorn (sektorns priser stiger långsammare än löneökningarna). 
En relativt liten ökning av grundavdraget spelade också roll för skatt
eunderlaget.

Den privata konsumtionen utvecklades svagare än beräknat under 
det tredje kvartalet 2014. Det berodde delvis på tillfälliga faktorer, där 
den totala, nationella ökningen blev något långsammare än vad Sve
rige räknat med. Lägre förväntningar från konsumenterna och att 2015 
startar från en lägre nivå än förväntat innebar att ökningen revideras 
ned. Å andra sidan har hushållens inkomster utvecklats mycket gynn
samt sedan mitten av 2000talet. Mellan 2005 och 2013 växte hushållens 
reala, disponibla inkomster med i genomsnitt 3,2 procent per år. Under 
samma period ökade hushållens konsumtionsutgifter med endast 1,9 
procent i genomsnitt per år. Hushållens sparande steg därmed mycket 
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kraftigt. Åren 2012 och 2013 nådde hushållens nettosparkvot sin hög
sta nivå i modern tid.

Produktivitetsutvecklingen var mycket svag, eller obefintlig i ett antal 
år. Den svaga utvecklingen inleddes redan 2006, ett par år före finans
krisen. Efter återhämtningen 2010 var produktiviteten i stort sett oför
ändrad. Sverige räknar med att den återgår till att öka, men inte lika 
snabbt som tidigare. Det kommer att ha betydelse för såväl BNPutveck
ling som löneökningar på sikt.

Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. Konsumentpris
index var i stort sett oförändad sedan slutet av 2011.  En bidragande 
orsak till denna stagnation är lägre räntor, men även den underlig
gande inflationen (KPIF) har varit mycket låg. Kronförsvagningen, i 
kombination med en allt starkare inhemsk efterfrågan, drar efterhand 
upp inflationstalen.

Utvecklingen på arbetsmarknaden kan beskrivas som splittrad. Trots 
relativt svag tillväxt har sysselsättningen stått emot och utvecklats för
vånansvärt bra. Samtidigt fortsätter antalet personer i arbetskraften att 
växa. På sikt är det naturligtvis bra, men med den begränsade efterfrå
gan på arbetskraft innebär det att arbetslösheten fastnat runt åtta pro
cent. Dock beräknas arbetslösheten att sjunka under 2015. Det är det 
stora tillskottet av utrikes födda som gjort det möjligt för arbetskraften 
och sysselsättning att öka snabbt sedan 2005. Födda utanför Europa 
utgör en betydande andel av sysselsättningsökningen. Gruppen sva
rade för 135 000 av ett totalt plus på 240 000 personer.
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Kommunstyrelsen

Verksamhetsidé
Kommunstyrelsen ska med helhetssyn, långsiktig planering och tyd
lig styrning samordna Vännäs kommuns nämnder och på så sätt leda 
kommunens utveckling. Kommunstyrelsen ska också bevaka och stärka 
Vännäs position regionalt, nationellt och internationellt. 

Kommunstyrelsen ska vara en effektiv tjänste och serviceleverantör 
för nämnder, förvaltningar och medborgare. 

Viktiga händelser
2014 var ett händelserikt år:
 • Ny kommunchef och personalchef tillträde tidigt under hösten.
 • Allmänna val och val till Europaparlamentet genomfördes.
 • Medborgardialog om kommunappen fördes.
 • Vännäsgalan genomfördes och Vännäs kommuns näringslivspris 

inrättades.
 • Flera träffar hölls med Trafikverket för att diskutera viktiga infra

struktur och säkerhetsfrågor. Exempel på det var en ny sträckning 
av Umevägen förbi kyrkogården och korsningen E12 samt väg 544 
i Vännäsby. 

 • Vännäs kommuns webbplats gjordes responsiv. 
 • Feriearbeten för ungdomar i åk 9 och åk 1 på gymnasiet togs bort 

på grund av ekonomiska neddragningar. 
 • Nyproduktion av lokaler för Vegaskolan och folkbibliotek påbörjades.
 • Tillbyggnad av förråd till gymnastikhall vid Vegaskolan färdigställdes.
 • Upphandling av ombyggnad av internatlokaler till undervisnings

lokaler på Liljaskolan avbröts på grund av bristande konkurrens. Ny 
upphandling inleddes under hösten.

 • Upphandling påbörjades för nyproduktion av förskola med åtta 
avdelningar och tillagningskök inom Myranområdet.

 • Ny organisation för kostverksamheten startade 1 januari 2014. Tre 
tillagningskök ingick: Vegaskolans kök, skolrestaurangen vid Lilja
skolan samt Vängårdens kök.

 • Projektering för om och tillbyggnad av kök och matsal på Vega
skolan påbörjades.

 • Ett projekt med syfte att säkerställa reservkraft och fullvärdig led
ningsplats i Medborgarhuset slutfördes. Projektet finansieras med 
stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

 • Upphandling gjordes för nyproduktion av flerbostadshus inom kvar
teret Statsrådet. Markarbetena inleddes.

 • Etapp 1 för nytt bostadsområde i centrala Vännäsby färdig ställdes.
 • Ny gång och cykelväg utefter Västra Järnvägsgatan färdigställdes.
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Sammanfattning av kommunstyrelsens resultat
Kommunstyrelsens sammanfattande resultat i de olika perspektiven är:

 z Ekonomi
 z Medborgare
 z Samhällsutveckling
 z Medarbetare

Ekonomi
Kommunfullmäktiges mål Mål Resultatindikator

 z  Kommunen har en 
ekonomi i balans.

 z  Kommunstyrelsen har en 
ekonomi i balans.

 z Procentuell avvikelse mot budget

Uppföljning av målen
Verksamhet Utfall 2014 Budget 2014 Resultat 

Differens
Resultat 
Differens (%)Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

KS (SBF inklusive Vännäs 
Bostäder samt KLK)* 148 649 – 232 995 – 84 346 109 886 – 195 156 – 85 270 924 1,1
KS (SBF exklusive Vännäs 
Bostäder samt KLK)* 114 550 – 202 821 – 88 271 109 886 – 195 156 – 85 270 – 3 001 – 3,5

*Kommunstyrelsen (KS), samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) samt kommunledningskontoret (KLK).

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Verksamhet
tkr

Utfall 2014 Budget 2014 Resultat
DifferensIntäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

SBF              
Stab 771 – 3 148 – 2 376 627 – 3 075 – 2 448 72
Bostadsanpassning 0 – 1 249 – 1 249 0 –  1 179 – 1 179 – 70
Fastighetsavdelning 67 952 – 73 905 – 5 953 66 643 – 67 665 – 1 022 – 4 932
Gatuavdelning 2 096 – 16 923 – 14 827 1 848 – 16 784 – 14 936 109
Kostorganisation 12 179 – 21 804 – 9 625 12 514 -21 546 – 9 032 – 594
Beredskapsarbeten 627 – 1 351 – 724 485 – 946 – 461 – 263
Delsumma 83 625 – 118 380 – 34 755 82 117 – 111 194 – 29 077 – 5 678
               
Vatten och avlopp 8 289 – 8 289 0 9 252 –  9 252 0 0
Renhållningsavdelningen 9 110 – 9 110 0 8 247 – 8 247 0 0
Vännäs Bostäder 34 099 – 30 174 3 925 0 0 0 3 925
Delsumma 51 498 – 47 573 3 925 17 499 – 17 499 0 3  925
               
Totalsumma 135 123 – 165 953 – 30 830 99 616 – 128 693 – 29 077 – 1 753

24 februari beslutade kommunfullmäktige, enligt §15, att åtgärder för 
eftersläpande underhåll skulle tillåtas för att minimera ett underskott 
med högst 5 080 tkr. Utifrån detta beslut tilldelades gatuavdelningen 
700 tkr för underhåll av ishallen, medan 1 000 tkr flyttades fram till 
2015. Kostnaderna för detta blev 3 135 tkr. Efter att den totala sum
man räknades bort, fick kommunen ett positivt resultat på 1 382 tkr 
för samhälls byggnadsförvaltningen.
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Fastighetsavdelningen
Fastighetsavdelningen redovisade ett underskott på 4 932 tkr. Avdel
ningen tilldelades medel ur miljonprogrammet för eftersatt underhåll. 
Medlen användes bland annat till ombyggnad av yttertak. Kostna
den för utförda arbeten blev 2 453 tkr. Detta innebar att fastighets
avdelningen visade ett underskott på 2 479 tkr. Avvikelser beror i första 
hand på:
 • Det ordinarie fastighetsunderhållet visade ett underskott på drygt 

1 100 tkr.
 • Kostnaderna för avveckling av byskolorna, cirka 550 tkr, var inte 

finansierade.
 • Avvecklingen av personal fick inte tillräckligt snabb effekt.

Gatuavdelningen
Gatuavdelningen redovisade ett överskott om 109 tkr. Avdelningen 
erhöll 700 tkr ur miljonprogrammet för eftersatt underhåll av fastig
heter. Medlen nyttjades för renovering av omklädningsrummen i anslut
ning till ishallen. Kostnaden blev 682 tkr. Om kostnaden räknas bort, 
visade gatuavdelningen ett överskott om 791 tkr. Avvikelser beror främst 
på:
 • Vinterväghållningen av gator och enskilda vägar visade ett över

skott på 957 tkr respektive 63 tkr mot budget. Detta berodde på den 
extremt snöfattiga vintern under 2014.

 • Driften av ishallen visade underskott på 993 tkr mot budget. I beräk
ningen låg 682 tkr för renovering av omklädningsrum ut miljon
programmet.

 • Konstgräsplan gav ett överskott med 506 tkr mot budget.
 • Trafikbelysning visade ett underskott på 207 tkr, vilket berodde på 

många kabelskador under 2014.

Kostverksamheten 
Kostverksamheten redovisade ett underskott på 594 tkr. Underskottet 
berodde på att avdelningen fick lägre intäkter än budgeterat, samt högre 
transportkostnader.

Vatten och Avlopp
Vatten och avloppsverksamheten redovisade en budget i balans med ett 
överskott på 995 tkr. Överskottet kommer att användas till den fortsatta 
utredningen för reservvattentäkt för Vännäs. Inga större drift problem 
uppstod under året.

Renhållningsavdelningen
Verksamheten redovisade en budget i balans. Ett överskott om 1 346 tkr 
avsattes till kommande avslutning av befintlig deponianläggning.
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Utfall vatten och avlopp (VA) samt renhållning och avfall
Tkr 2014 2013 2012 2011 2010

VA 995 1 133 322 456 652
Renhållning och avfall 1 346 958 385 1 244 1 255

Vännäs Bostäder
Vännäs Bostäders verksamhet visade ett överskott på 3 925 tkr. Det 
berodde främst på ett fortsatt gynnsamt ränteläge samt låga hyres
förluster. Underhållsnivån fortsatte att vara förhållandevis hög. Dess
utom belastade ett avslutat projekt resultatet med 800 tkr.

Kommunledningskontoret
Verksamhet
Tkr

Utfall 2014 Budget 2014 Resultat 
Differens

Resultat 
Differens (%)Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Politisk ledning 288 – 4 863 – 4 575 230 – 5 937 – 5 707 1 132 19,8
Näringsliv och 
arbetsmarknad 2 581 – 8 196 – 5 615 0 – 5 486 – 5 486 – 129 – 2,4
Ungdoms- och 
föreningsverksamhet 42 – 4 679 – 4 637 40 – 5 239 – 5 199 562 10,8
HR och lön 6 – 5 896 – 5 890 0 – 5 942 – 5 942 52 0,9
Ekonomi 910 – 3 508 – 2 598 1 485 – 4 167 – 2 682 84 3,1
Kansli 1 711 – 25 178 – 23 467 1 100 – 25 080 – 23 980 513 2,1
   – Överförmyndare 22 – 861 – 839 0 – 870 – 870 31 3,6
IT 250 – 7 159 – 6 909 380 – 7 546 – 7 166 257 3,6
Delsumma 5 788 – 59 479 – 53 691 3 235 – 59 397 – 56 162 2 471 4,4

Kabel-tv, internet, 
bredband 7 738 – 7 563 175 7 035 – 7 066 – 31 206 664,5
Totalsumma 13 526 – 67 042 – 53 516 10 270 – 66 463 – 56 193 2 677 4,8

Kommunledningskontoret hade ett resultat som var 2,7 mkr (4,8 pro
cent) bättre än budgeterat. Förvaltningen hade en buffert på 2,5 mkr 
som inte behövde användas. Bufferten avsåg i första hand kostnader 
inom kollektivtrafik, komvux och lokaler. 

Samtliga verksamheter utom näringsliv och arbetsmarknad visade ett 
resultat som blev bättre än budget. Politisk verksamhet redovisade ett 
relativt stort överskott på grund av lägre valkostnader, samt oanvända 
medel på kommunstyrelsens utvecklingskonto. Det procentuellt stora 
överskottet mot budget inom ungdoms och fritidsavdelningen berodde 
på tjänster som inte tillsattes. 
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Framtidsbedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att framtida behov finns inom 
främst tre områden: medel till fastighetsunderhåll, bostads anpassning 
samt vatten och avloppsverksamhet.

Den underhållsbudget som fastighetsavdelningen tilldelats de senaste 
åren är otillräcklig för att långsiktigt ge ett planerat underhåll som säkrar 
fastigheternas värde. För att behålla en bra fastighets standard borde nivån 
ligga kring 75–80 kr per kvadratmeter, vilket motsvarar cirka 6–7 000 tkr.

Kostnaderna för bostadsanpassningsåtgärder skiftar mycket mellan 
åren. Bedömningen är ändå att nuvarande budgetram är alltför låg.

Inom vatten och avloppsverksamheten är det viktigt att fortsätta 
arbetet med att stärka skyddet för vattentäkten och framtagande av 
reservvattentäkt. Vidare är det fortsatt viktigt att bygga bort dagvatten 
som är kopplat till avloppsledningar, för att ovidkommande vatten på 
avloppsreningsverken inte ska behövas åtgärdas.

Några av renhållningsavdelningens viktiga arbeten är att göra bra 
upphandlingar, genomföra revisioner och ha kontinuerliga samråd och 
entreprenadmöten med kommunens entreprenörer. Information till 
kunder för bättre sortering när avfall transporteras till återvinnings
centralen (ÅVC) är viktigt. Det finns ett förslag som går ut på att inte 
tillåta att kunderna lämnar avfall i färgade plastpåsar och plastsäckar. 
Fastighetsnära insamlingssystem (FNI) för både tidningar och förpack
ningar samt små elektronikavfall ska utökas.

Kostnaderna för lokaler som av olika skäl inte används kan belasta 
kommunledningskontorets konto för tomma lokaler. Under andra halv
året 2014 ökade kostnaderna markant. Utifrån signaler från exempelvis 
Hammarskolan bedömer förvaltningen att kostnadsökningarna kom
mer att fortsätta. Det bristande underhållet och vad det kan innebära i 
förlängningen, både för lokalernas skick och för kostnadsutvecklingen 
för lokaler som inte kan användas, är oroväckande.

Externa finansieringar spelar en allt större roll för många kommuner, 
så även för Vännäs. Kommunledningskontoret bevakar därför främst 
Regionalfonden och Socialfonden. Umeåregionen planerar också olika 
samverkansinsatser för att hitta extern finansiering.

Kommunledningskontoret bär en rad gemensamma kostnader, till 
exempel för företagshälsovård och facklig förtroendemannatid. För
valtningen ser behov av mer förebyggande hälsoarbete, exempelvis med 
anledning av ökande ohälsotal. 
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Medborgare
Kommunfullmäktiges mål Mål Resultatindikator

 z  Medborgarna trivs i Vännäs 
kommun.

 z  Medborgarna lever och 
arbetar i en attraktiv mil-
jö som främjar en god 
hälsa och välmående.

 z Nöjd-medborgar-index (NMI) på gatu- och väghållning
 z NMI på gång- och cykelvägar
 z NMI avseende vatten och avlopp
 z NMI för renhållning
 z Enkätundersökning om renhållning och VA
 z Resultat på enkät till hyresgäster
 z Trygghetsvandring
 z Medborgarnas självskattade hälsa
 z Medborgarnas bruk av tobak
 z Medborgarnas psykiska hälsa
 z Barnhälsoindex

 z  Medborgarna är tryg-
ga , aktiva och har en 
menings full fritid.

 z Medborgarna har en trygg utemiljö
 z Medborgarnas upplevelse av trygghet
 z  Kommunen har en jämn fördelning av pojkar och flickor i 

föreningslivet
 z Medborgarna är nöjda med kommunens fritidsmöjligheter
 z Flickor och pojkar anser att fritidsgårdarna är bra

 z  Medborgarna är delaktiga 
i kommunens utveckling, 
ges ett bra bemötande, en 
bra service och tillgänglig-
heten till Vännäs kommuns 
verksamheter är god.

 z  Invånarna har reella 
möjligheter till inflytande 
och delaktighet.

 z Medborgarnas möjlighet till deltagande i kommunen
 z Fritidsgårdarna har hög delaktighet

 z  Kommunstyrelsens verk-
samheter ska ge snabb 
och korrekt service med 
ett bra bemötande.

 z Kommunstyrelsens verksamheter ger gott bemötande
 z Kommunstyrelsens verksamheter har hög tillgänglighet
 z Fritidsgårdarnas besökare möts på ett bra sätt
 z Föreningslivet är nöjt med kommunens bemötande
 z Föreningslivet är nöjt med sina möjligheter till inflytande

Uppföljning av målen
De flesta av kommunstyrelsens mätningar i perspektivet medborgare 
sker vartannat år via medborgarenkäten. Nuvarande periodisering kan 
vara en brist. Fler resultatindikatorer som kan följas årligen behövs. 

Medborgarna lever och arbetar i en attraktiv miljö som främjar god 
hälsa och välmående.
En enkät till slumpvis utvalda vatten, avlopps och renhållningsabonnen
ter genomfördes för att förvaltningen skulle kunna mäta kvaliteten på 
kommunens tjänster. Ett annat skäl var att undersöka hur medborgarna 
och verksamheterna upplever kontakten med kundtjänsten. Över 90 pro
cent var mycket nöjda och oron över dålig vattenkvalitet var obefintlig. 
Få ärenden inkom till kundtjänst. Enkätresultaten visade att de som haft 
kontakt med kundtjänst var mycket nöjda och fick snabb återkoppling.

Förvaltningens mål för väl fungerande renhållning och sophämtning 
uppfylldes delvis utifrån NMI 2014. Bland synpunkterna fanns önske
mål om utsortering av matavfall, utökade öppettider på Återvinnings
centralen (ÅVC) samt återvinnings stationer i bedrövligt skick.

Förvaltningens mål för bra och säkra vägar uppfylldes delvis. Med
borgarna upplevde standarden på gator och vägar som mindre bra. Det 
bör noteras att även de statliga vägarna ingick i bedömningen. Resultatet 
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skiljde sig något mellan kvinnor och män, särskilt vad gällde gators och 
vägars belysning. Förvaltningens mål för bra och säkra gång och cykel
vägar (gcvägar) visade ett icke tillfredsställande resultat. Det bör noteras 
att även de statliga gcvägarna ingick i bedömningen. Resultatet skiljde 
sig något mellan kvinnor och män. Särskilt gällde detta gång och cykel
vägars belysning.

Förvaltningens mål om väl fungerande städ och fastighetsskötsel 
uppfylldes delvis. De flesta enkätsvaren visade ett bra eller tillfreds
ställande resultat för verksamheten. Ett nytt felanmälan och drift system 
(DEDU) infördes. Systemet gav bättre återkoppling och statistiskt 
underlag. Arbetet fortsätter för att åstadkomma ännu fler förbättringar 
för att utveckla dialogen mellan hyresvärd och hyresgäst.

Barn och ungas uppväxtvillkor är ett prioriterat område för folkhälso
rådet. Flera insatser genomfördes via den nationellt samlade strategin 
Alkohol, narkotika, doping och tobak i Sverige (ANDTprojektet). Insatserna 
handlade om utbildning av lärare, föräldrar och fritidsgårdspersonal. 
Projektet avslutades vid årsskiftet 20142015.

Kommunen har cirka 120 registrerade föreningar. Arbetet med 
omklädningsrum och en samlingsyta vid konstgräsplanen färdigställ
des med gott resultat. 

Svenska idrottsrörelsens studieförbund (SISU) och Vännäs kommun 
träffades regelbundet, bland annat för att diskutera idrottens möjlig
heter. Gemensamma utbildningar för föreningslivet arrangerades. 

Medborgarna är trygga, aktiva och har en meningsfull fritid.
Kommunstyrelsen arbetar med trygg utemiljö. Cirka 50 procent av 
anmärkningarna från den senaste trygghetsvandringen åtgärdades. 

Fritidsavdelningen samarbetar med både kulturavdelningen och 
turismenheten. Arbetet resulterade bland annat i en ny vandringsled 
vid Långforsens strövområde. 

Invånarna har reella möjligheter till inflytande och delaktighet.
Vännäs kommun låg relativt lågt på Sveriges Kommuner och Lands
tings (SKL:s) deltagarindex, som mäter de formella vägarna för infly
tande. Kommunen hade 35 procent av maxresultatet (liksom 2013), 
medan snittet i Västerbotten* var 40 procent. Många av de vanligaste 
formerna för inflytande finns, som exempelvis allmänhetens frågestund 
och medborgarförslag. Men de mer direktpåverkande formerna sak
nas. En öppen medborgardialog om utformningen av kommunappen 
i Vännäs kommun genomfördes.  

På fritidsgårdarna ansåg 77 procent av flickorna och 74 procent av 
pojkarna att de hade möjlighet till inflytande över planering och verk
samhet. 

*Alla kommuner i Västerbotten genomför ej mätning.
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Kommunstyrelsens verksamheter ska ge snabb och korrekt service med 
bra bemötande.
Den årliga mätningen av verksamheternas tillgänglighet (telefoni och 
epost) samt bemötande visade att kommunstyrelsens verksamheter 
förbättrade sitt resultat. Det finns fortfarande utvecklingsområden, 
framför allt när det gäller tillgänglighet. En kommunövergripande 
policy togs fram.

Nöjdkundindex (NKI) i föreningslivet mättes genom en enkät. Den 
visade att 57 procent ansåg att det var mycket lätt att få kontakt med 
kommunen, vilket var knappt godkänt resultat. 76 procent ansåg att de 
fick ett gott bemötande.

Av fritidsgårdarnas besökare var 100 procent av både flickorna och poj
karna nöjda med bemötandet. Lika nöjda var de med personalen. Det 
innebar en förbättring från föregående år. En anledning kan vara att 
gårdarna tidigare hade åldersuppdelade verksamheter. Personalen har 
arbetat mycket med att varje ungdom ska känna sig sedd och bekräftad.

Framtidsbedömning
Ett fortsatt arbete behövs för att uppnå uppsatta mål inom områdena 
bra och säkra gång och cykelvägar, väl fungerande städning och 
fastighets skötsel, trygg utemiljö samt god telefon och epostkultur. 

För att behålla en långsiktigt god standard vad gäller kommunens 
bostads och lokalbestånd samt den kommunala infrastrukturen är 
det nödvändigt att tillräckliga satsningar görs på framtida underhåll.

Gator och gång och cykelvägar bör byggas om i snabbare takt. Dag
vattenproblemen behöver även lösas inom vissa områden. Det är viktigt 
att kommunens gator, anläggningar och parker utformas så att alla kan 
känna sig trygga genom bland annat gallrings och röjningsarbeten samt 
bättre belysning. 

Arbetsmiljöutveckling inom renhållningsverksamhetens olika områ
den behöver fortgå och förbättras. Det är nödvändigt för att kommunens 
perso nal, kunder och entreprenörer ska trivas. Detta är viktigt att beakta 
även vid upphandlingar av olika tjänster. Under nästa år ska utredning 
göras för att se om Vännäs ska påbörja utsortering av mat avfall i framtiden.

Kommunens idrottshallar och anläggningar behöver renoveras. 
Många föreningar hörde av sig med synpunkter på dåliga golv, mattor 
och ofräscha omklädningsrum. Även material och apparater som hög
talare är slitna och behöver bytas ut. 

Nämnden ska förbättra måluppfyllelsen i avsnittet medborgare 
genom att särskilt arbeta för:
 • Förbättrad tillgänglighet till ännu fler elektroniska tjänster. 
 • Fler digitala tjänster, exempelvis information till renhållnings kunder, 

och fler etjänster för föreningar.
 • Ökad tillgänglighet via epost och telefon genom en telefoni och 

epostpolicy för hela organisationen.
 • Ökad medborgardelaktighet genom fler dialoger, där synpunkter 

tas tillvara innan beslut fattas.
 • Fortsatt utveckling av turism och fritid, bland annat genom plane

ring av ett mountainbikeområde.
 • Fritidsområdet ska fortsätta att utvecklas för att vara en naturlig 

mötesplats för bland annat medborgare och föreningsliv.

Viktbaserad taxa införs i Vännäs kommun 
fr.o.m. 2014-04-01. Den viktbaserade taxan 
avser hushåll och verksamheter. Fritidshus 
undantas från viktbaserad taxa.

Det volymmässiga och ekonomiska utfallet 
för 2014 jämfört med 2013 redovisas i års-
bokslutet för 2014.

Den 1 mars 2013 tecknade Umeåregionens 
kommuner ett nytt avtal avseende insamling 
av hushållsavfall och därmed jämförligt av-
fall från verksamheter. Då började Vännäs 
även väga avfallet men behöll den volym-
baserade renhållningstaxan hela 2013 och 
fram till 31 mars 2014.
Den viktbaserade taxan infördes 1 april 
2014.

Inlevererade mängder hushållsavfall till för-
bränning 2013 blev 1619 ton.
Inlevererade mängder hushållsavfall till för-
bränning jan – mars 2014 var 420,28 ton.
från april – dec. 2014 skickades 1037 ton. 
Sammanlagt för året 1457 ton.  Dvs. 162 
ton mindre mängd.

De kostnader för 2013 års hushållsavfall 
som gått till förbränning blev 1 043 408 
kronor.
De kostnader för 2014 års hushållsavfall 
som gått till förbränning blev 894 120 
kronor.
Under dessa två år så har förbrännings-
priset förändrats tre gånger.
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Samhällsutveckling
Kommunfullmäktiges mål Mål Resultatindikator

 z  Vännäs kommuns verksam-
heter är av god kvalitet.

 z  Kommunstyrelsens verk-
samheter är effektiva 
och av god kvalitet.

 z Vattenverkets energihushållning
 z Reningsverkets energihushållning
 z God kvalitet i reningsverkets utåtgående vatten
 z Vattnet i Vännäs samhälle är av god kvalitet
 z Fritidsgårdarnas verksamhet är bra
 z De interna kunderna är nöjda med förvaltningens service
 z Starrbergets ÅVS har god energihushållning
 z Energianvändning till uppvärmning av värme och varmvatten
 z Elanvändning kWh per kvadratmeter

 z  Hela Vännäs har ett 
utvecklat näringsliv och 
företagande.

 z  Vännäs kommun ger 
bästa möjliga förutsätt-
ningar för nyföretagan-
de och tillväxt för befint-
liga företag.

 z Näringslivets syn på kommunen
 z Näringslivsmätning, placering

 z  Fler intraprenader, koope-
rativ och sociala företag 
har skapats.

 z Inget mål.

Uppföljning av målen och omvärldsanalys
Kommunstyrelsens verksamheter är effektiva och av god kvalitet.
Förvaltningens mål för vattenverkets energiförbrukning samt energi 
och elanvändning för bostäder och lokaler uppfylldes. Energiförbruk
ningen på vatten och avloppsreningsverket påverkades dock av andra 
faktorer, som gjorde att detta mål måste ses över. Enligt energistrategi
planen ska energianvändningen till uppvärmning av värme och varm
vatten i lokalerna minska fram till år 2014 med 15 procent, medan 
elanvändningen under samma period ska minska med 20 procent. 
Resultatet fram till och med år 2014 låg på cirka 20 procent.

Förvaltningens mål om att utgående vatten från avloppsrenings
verket i Vännäsby är av god kvalitet uppfylldes. Gällande tillstånd följs 
och kraven på utsläpp hålls.

Förvaltningens mål om att vattnet i Vännäs samhälle är av god kva
litet uppfylldes. Inget av proven som togs under år 2014 hade någon 
anmärkning.

Förvaltningens mål för Starrbergets ÅVC samt avfalls och deponi
anläggningen uppfylldes.

Förvaltningens mål om avloppsreningsverkets energiförbrukning 
uppfylldes inte. Detta mål påverkades väsentligt av andra faktorer, som 
gör att även detta mål måste ses över.

Fritidsgårdarnas besökare utvärderar verksamheten årligen. Samt
liga flickor och pojkar som svarade på enkäten ansåg att fritids gårdarna 
var bra. Totalt hade gårdarna 4 280 besökare, ett snitt på drygt 20 
besök per öppethållandekväll. Besöksantalet ökade med 284 perso
ner. Lördags öppet har kunnat erbjudas ungdomarna, något som upp
skattats. 
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Vännäs kommun ger bästa möjliga förutsättningar  
för nyföretagande och tillväxt för befintliga företag.
Den årliga näringslivsmätningen visar att Vännäs befinner sig på plats 
236 av ca 290, vilket är ett mycket dåligt resultat. Det var 74 företag som 
svarade på enkäten. En rad utvecklande arbeten gjordes under året för 
att förbättra resultatet. Exempel på det är kompetensinsatser, näringslivs
besök och gemensamma aktiviteter med näringslivet. Näringslivsrådet 
är det strategiska forumet för att fortsätta utveckla näringslivsklimatet.

Framtidsbedömning
Ett fortsatt arbete behövs för att nå uppsatta mål inom området samhälls
utveckling. Investeringar i energieffektivisering krävs framför allt inom 
stora delar av kommunens lokalbestånd och i de äldre delarna av bostads
beståndet. Skälet är att minska energianvändningen enligt energistrategi
planens intentioner. Återbetalningstiden kommer att bli kort för dessa 
investeringar. 

Investeringar krävs även i kommunens avloppsreningsverk för att 
säkerställa att villkoren kan följas. Troligtvis kommer nya krav som med
för att investeringar måste göras.

Målen för vattenverket och avloppsreningsverket kommer att revide
ras för att vara helt mätbara.

Målen för Starrbergets anläggning uppnåddes. Bergvärme installe
rades. Utökad sökning efter tunga metaller i provtagningar från lak
vattendammarna pågår. Skälet är att säkerställa att omgivningens miljö 
inte påverkas negativt från deponianläggningen.

Den interna förståelsen för näringslivets förutsättningar måste förbätt
ras för att kommunen ska kunna möta näringslivets behov. Det innebär 
att interna processer runt bland annat lokalfrågor, etableringar, bygglov 
och miljötillstånd måste ses över för att skapa smidigare processer.

Medarbetare
Kommunfullmäktiges mål Kommunstyrelsens mål Resultatindikator

 z Medarbetare trivs.  z Medarbetarna trivs.  z Medarbetarindex KLK och SBF
 z  Vännäs kommun har 

bra ledare med ett gott 
ledarskap.

 z  Kommunstyrelsen har 
bra ledare med ett gott 
ledarskap.

 z Ledarskapsindex KLK och SBF

 z  Vännäs kommun har 
jämställda arbetsplatser.

 z  Kommunstyrelsen har 
jämställda arbetsplatser.

 z Löneskillnad mellan könen (tillsvidareanställda)
 z Procent andel anställda kvinnor respektive män
 z Medarbetarnas bedömning av möjlighet till medskapande

 z  65 procent av kommunens 
tillsvidareanställda kvinnor 
ska ha en heltids anställning.

 z  65 procent av kommun-
styrelsens tillsvidare-
anställda kvinnor ska ha 
en heltidsanställning.

 z  Andel tillsvidareanställda kvinnor med heltidsanställning enligt 
den personalekonomiska redovisningen

 z  Sjukfrånvaron är högst 5 
procent.

 z  Sjukfrånvaron är högst 
5 procent.

 z  Antal sjukfrånvarotimmar i förhållande till möjliga antal 
arbetade timmar
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunfullmäktiges mål Mål Resultatindikator

 z Medarbetare trivs.  z Medarbetarna trivs.  z Medarbetarindex
 z  Vännäs kommun har 

bra ledare med ett gott 
ledarskap.

 z  SBF har bra ledare med 
ett gott ledarskap.

 z Ledarskapsindex

 z  Vännäs kommun har 
jämställda arbetsplatser.

 z  SBF har jämställda 
arbetsplatser.

 z Löneskillnad mellan könen (tillsvidareanställda)
 z Procent av andel anställda kvinnor respektive män
 z Medarbetarnas bedömning av möjlighet till medskapande

 z  65 procent av kommunens 
tillsvidareanställda kvinnor 
ska ha en heltidsanställning.

 z  65 procent av SBF:s tills-
vidareanställda kvinnor ska 
ha en heltidsanställning.

 z  Andel tillsvidareanställda kvinnor med heltidsanställning enligt 
den personalekonomiska redovisningen

 z  Sjukfrånvaron är högst 5 
procent.

 z  Sjukfrånvaron är högst 5 
procent.

 z  Antal sjukfrånvarotimmar i förhållande till möjliga antal 
arbetade timmar

Samhällsbyggnadsförvaltningen uppfyllde delvis målen om att med
arbetarna ska trivas. Detsamma gällde målen om jämställda arbetsplatser.

Förvaltningen uppfyllde inte målet om att minst 65 procent av de 
tillsvidare anställda ska ha en heltidsanställning. Inom förvaltningen 
hade 57,3 procent av kvinnorna heltidsanställning, vilket var en ökning 
på 0,2 procent sedan 2013. Av männen hade 88,4 procent heltidsanställ
ning, vilket var en minskning med 1,3 procent.

Förvaltningen uppfyllde delvis målet att sjukfrånvaron ska vara högst 
5 procent. Under år 2014 var sjukfrånvaron 5,1 procent, vilket innebar 
en ökning med 0,7 procent sedan 2013. Kvinnornas sjukfrånvaro var 
6,8 procent, vilket betydde en ökning med 0,5 procent. Männens sjuk
frånvaro var 3 procent, vilket var en ökning med 0,3 procent.

Kommunledningskontoret
Kommunfullmäktiges mål Mål Resultatindikator

 z Medarbetarna trivs.  z Medarbetarna trivs.  z Medarbetarindex
 z  Vännäs kommun har 

bra ledare med ett gott 
ledarskap.

 z  Kommunledningskontoret 
har bra ledare med ett 
gott ledarskap.

 z Ledarskapsindex

 z  Vännäs kommun har 
jämställda arbetsplatser.

 z  Kommunledningskontoret 
har jämställda arbets-
platser.

 z Löneskillnader mellan könen
 z Medarbetarnas bedömning av möjlighet till medskapande
 z Procent andel anställda kvinnor respektive män

 z  65 procent av 
kommunens tillsvidare-
anställda kvinnor ska ha 
en heltidsanställning.

 z  65 procent av de 
tillsvidare anställda ska 
ha en heltidsanställning.

 z Personalstatistik, män och kvinnor

 z  Sjukfrånvaron är högst 5 
procent.

 z  Sjukfrånvaron är högst 5 
procent.

 z Sjukfrånvarostatistik, män och kvinnor
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Uppföljning av målen
Kommunledningskontoret uppnådde i stort sett alla uppsatta mål, för
utom löneskillnader mellan kvinnor och män. Dock förbättrades resul
tatet. Arbetsbelastningen för cheferna var fortsatt hög under en längre 
period med en kontinuerlig omsättning av medarbetare. Det berodde 
bland annat på föräldraledighet och avslutade anställningar.

Kvinnornas medellön ökade till 94,1 procent av männens lön, vilket 
innebar en ökning med 1,5 procentenheter sedan förra året. 

Cirka 90 procent av kvinnorna hade en heltidsanställning, vil
ket innebar en ökning med nästan 10,0 procentenheter sedan 2013. 
Kommun ledningskontoret har nu lika stor andel kvinnor som män med 
heltidsanställning.

Sjukfrånvaron var 4,9 procent och män hade en något högre från
varo än kvinnorna.

Framtidsbedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan år 2011 bedrivit ett 

gemensamt utvecklings arbete för att minska arbetsrelaterade besvär 
bland personalen. Förvaltningen tog fram handlingsplaner för framtida 
arbete med hjälp av personalavdelningen. Handlingsplanerna belyste 
behovet av bland annat tydliga rutiner, tidplan för arbetsplatsträffar, 
tydliga arbets beskrivningar och delegeringsordning samt tydliga regler 
för epost och telefonkultur. Uppföljning av arbetet kommer att pågå 
kontinu erligt inom förvaltningen.

Under år 2013 påbörjades ett utvecklingsarbete bland fastighets
avdelningens förrådspersonal, yrkesarbetare samt fastighetsskötare. 
Syftet var att åstadkomma förbättringar inom områdena information, 
delaktig het och återkoppling. Samma utvecklingsarbete genomfördes 
bland gatuavdelningens personal under år 2014.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar målmedvetet med att 
erbjuda den personal som önskar, framför allt bland städpersonalen, 
utökad tjänstgöringsgrad. 

Kommunledningskontoret behöver utveckla rutinerna för det syste
matiska arbetsmiljöarbetet. I övrigt är fokus på att arbeta förebyggande, 
framför allt med upplevelser av stress och hög arbetsbelastning.

Båda förvaltningarna har som mål att få en jämnare könsfördelning 
i olika yrkesgrupper.
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Uppföljning av uppdrag
Uppdrag och direktiv Resultat Kommentar

Att stärka fritidsområdet vid Vännäs 
bad och camping som mötesplats för 
förenings liv, medborgare och besökare.

Delvis uppfyllt. Upprustning av campinganläggningen avseende campingplatser, 
vägar och avloppssystem blev klart. Omklädningsbyggnaden vid 
konstgräsplanen blev klar.  
Renoveringar av omklädningsrum på ishallen blev klara.

Att satsa på och underlätta ett ökat 
bostadsbyggande i såväl tätorter som 
landsbygd. Nya attraktiva bostads-
områden ska skapas. Boende och 
boende etableringar underlättas genom 
en dialog med landsbygdens företrädare 
och markägare.

Delvis uppfyllt. Nytt bostadsområde med cirka tio tomter (etapp 1) skapades i 
Vännäsby.
Upphandling genomfördes för uppförande av flerbostadshus inom 
kvarteret Statsrådet.
Detaljplanering pågår för uppförande av bostadsrätter i Vännäsby.

Att renhållningstaxan ska innehålla av-
sättning (1 mkr per år) för sluttäckning av 
deponin. Beräknat slutdatum är 2040.

Uppfyllt. Genomfört från 2014.

Att avkastningskravet för Vännäs Bostäder 
ska bli 5 procent. För att nå denna nivå 
används trappstegsmodell, vilket innebär 
att det 2014 höjdes med ytterligare 2,5 
procent. 2015 höjdes avkastningskravet 
med ytterligare 2,5 procent för att uppnå 
5 procents nivå totalt. 

Uppfyllt. Vännäs kommun, som ägare till Vännäs Bostäder, erhöll avkastning 
med 2,5 procent av Vännäs Bostäders omsättning för budgetåret 
2014.

Jämställdhetsfrågorna ska särskilt belysas 
vid beslut under perioden.

Delvis uppfyllt. Jämställdhetsfrågorna belystes vid vissa beslut.

Att satsa på investeringar som minskar 
kommunens driftkostnader uppmuntras. 
Speciellt ska energifrågorna uppmärk-
sammas. De kostnadsminskningar som 
görs genom större satsningar på energi-
effektivisering ska komma hela kommun-
budgeten tillgodo.

Delvis uppfyllt. Hela samhällsbyggnadsförvaltningen arbetade med energieffektivise-
ring och andra driftkostnadsbesparande åtgärder, exempelvis belys-
ning, ventilation, styrning av värme och belysning.
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Barn- och 
utbildningsnämnden

Resultaten presenteras med följande innebörder och symboler:
 z Uppnådd resultatnivå
 z Delvis uppnådd resultatnivå
 z Låg, ej tillfredsställande resultatnivå
 z Mycket låg, ej tillfredsställande resultatnivå
 z Ej mätt/inget resultat

Sammanfattning
Barn och utbildningsnämnden ansvarar för pedagogisk omsorg, förskola, 
skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Barn och 
utbildningsnämnden har också ett övergripande ansvar för gymnasie
verksamhet och aktivitetsansvar för kommunens ungdomar upp till 20 år.

Musikskola, biograf, bibliotek, bidrag till studieförbund, kultur aktiviteter 
och utdelning av kulturstipendier samt förvaltning av kommunens kultu
rella och kulturhistoriska egendomar, konstnärliga utsmyckningar, konst
samlingar och konstverk hör också till ansvars områdena.

Verksamhetsidé
 • Barn och utbildningsnämnden främjar alla barns utveckling och 

lärande där barnen utvecklar nyfikenhet, självkänsla, självförtroende 
och en livslång lust att lära.

 • Barn och utbildningsnämnden verkar för ett aktivt kulturliv.
 • Barn och utbildningsnämnden verkar för de mänskliga rättig heterna 

och de grundläggande demokratiska värderingarna.

Viktiga händelser
 • Arbetsmiljöverket genomförde en nationell tillsyn av skolan under 

2013−2016. Våren 2014 gjordes tillsynen av Vännäs skolor. Samman
taget var Arbetsmiljöverket mycket nöjda och lämnade endast ett 
fåtal uppföljningspunkter. De ansåg att skolor och förvaltning hade 
bra rutiner, arbetade systematiskt och att samarbetet mellan med
arbetare och arbetsgivare fungerade bra. 

 • Alla elever på Hammarskolan kommer under 2015 att utrustas med 
varsin Chromebook. Chromebook är en variant av dator och ska 
fungera som ett verktyg i lärandet inom skolans olika ämnen. För
utom Chromebook kommer lärmiljön att kompletteras med Googles 
applika tioner för utbildning (GAFE). Beslut om införande av Chrome
book och GAFE är i linje med barn och utbildningsförvaltningens 
informations och kommunikationsteknikstrategi (IKTstrategi).



Vännäs kommuns årsredovisning 2014 47

Barn- och utbildningsnämnden

 • Från och med höstterminen 2014 har alla förskoleavdelningar en 
egen lärplatta. En lärplatta (från våren 2015 – två stycken) finns 
också tillgänglig i dagbarnvårdarnas gemensamma lokal. 

 • Ny och ombyggnation av Vegaskolan och nytt kommunbibliotek 
påbörjades och planering av ny förskola på Myranområdet pågår.

 • I samband med kulturhuvudstadsåret genomfördes ett flertal hög
klassiga kulturarrangemang i Vännäs genom samarbete med Rock 
art in Sápmi – Västerbottens museum, River Stories – Norrlands
operan och Västerbottensteatern.

Sammanfattning av nämndens resultat
 z Ekonomi
 z Medborgare
 z Samhällsutveckling
 z Medarbetare

Barn och utbildningsnämnden redovisade ett överskott mot budget på 
2 973 tkr eller 1,35 procent för 2014. Det innebar att ekonomimålet inte 
uppfylldes. Under hösten 2014 genomfördes åtgärder för att anpassa 
verksamheten efter budget 2015. Det innebar att en lägre kostnads
ökning än beräknad för gymnasiekostnader, svårigheter att rekrytera 
specialpedagoger och lärare samt en uppmaning från kommun styrelsen 
till alla verksamheter att hålla nere kostnaderna under hösten bidrog 
till ett överskott mot budget. Det innebar att kostnaderna sköts upp och 
finns inom budget 2015.

Resultatet för perspektivet Medborgare visade ett bra eller delvis upp
nått utfall för nämnden. Medborgarna var positiva till nämndens verk
samheter förskola och skola. De upplevde att förvaltningen var nåbar 
och att de fick ett gott bemötande. Information via hemsidan måste dock 
förbättras. Även inom kulturområdet finns ett förbättrings utrymme. 
Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till det stora kultur utbudet inom 
hela Umeåregionen, vilket inte beaktas inom detta resultat.

Nämnden visade ett delvis uppnått resultat för perspektivet Samhälls-
utveckling. Barn och elever var trygga och trivdes i sina verksamhe
ter, men deras kunskapsresultat behöver bli bättre och stabilare över 
tid. Här krävs insatser inom flera områden, till exempel utveckling av 
undervisning och fortsatta satsningar inom digitala lärverktyg (IKT).

Resultatet för perspektivet Medarbetare visade en delvis uppfylld 
resultat nivå. Medarbetarna trivdes och de bedömde att de hade bra 
ledare som utförde ett gott ledarskap. Arbetsplatserna var jämställda, 
men andelen män måste öka om högsta resultatnivån ska nås. Målet 
om heltids anställning uppfylldes men sjukfrånvaron var för hög och 
låg inte på en tillfredsställande nivå.
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Framtidsbedömning
Barn och utbildningsnämnden har många utmaningar de kommande 
åren, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. 
 • Verksamheterna växer och kostnaderna ökar när antalet barn i förskole 

och skolålder ökar och lokaler för skola, förskola och bibliotek byggs. 
 • Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen måste fortsätta så kom

munens barn och elever får bättre förutsättningar att lyckas i livet.
 • Konkurrensen om barn, elever och personal blir allt tuffare, vilket 

ställer krav på nämnden att erbjuda bra verksamheter och vara en 
attraktiv arbetsgivare.

 • Svårigheterna att rekrytera personal kommer att öka inom främst 
yrkesområdena lärare, förskollärare och rektorer.

Att möta dessa utmaningar i en tid när neddragningar krävs kommer 
att ställa mycket stora krav på nämnd, ledning och medarbetare.

Ekonomi
Kommunfullmäktiges mål Mål Resultatindikator

Nämnderna har en ekonomi i balans.  z  Barn- och utbildningsnämnden har en 
ekonomi i balans.

 z  Procentuell avvikelse mot 
budget

Uppföljning av målen
Verksamhet
tkr

Utfall 2014 Budget 2014 Resultat 
differensIntäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Politisk verksamhet 0 –717 –717 0 –800 –800 83
Centrala resurser 3 763 –15 931 –12 168 3 668 –6 271 –12 603 435
Förskoleverksamhet 4 733 –48 736 –44 003 4 102 –48 501 –44 399 396
Grundskola, förskoleklass och fritids 3 062 –94 483 –91 421 2 515 –95 419 –92 904 1 483
Särskola 430 –6 096 –5 666 400 –6 184 –5 784 118
Bibliotek, kultur och musikskola 586 –8 102 –7 516 460 –7 853 –7 393 –123
Summa interna verksamheter 12 574 –174 065 –161 491 11 145 –175 028 –163 883 2 392
             
Köpt eller såld förskole-, fritids- eller grundskoleplats 4 196 –18 091 –13 894 3 838 –16 434 –12 596 –1 298
Gymnasiesärskoleelever 0 –2 621 –2 621 0 –2 500 –2 500 –121
Gymnasieelever 217 –39 466 –39 250 200 –41 450 –41 250 2 000
Summa externa verksamheter 4 413 –60 178 –55 765 4 038 –60 384 –56 346 581
             
Summa 16 986 –234 242 –217 256 15 183 –235 412 –220 229 2 973

Barn och utbildningsnämnden redovisade ett överskott mot budget på 
2 973 tkr eller 1,35 procent för 2014. De egna verksamheterna visade 
ett överskott mot budget på 2 392 tkr och de köpta visade ett överskott 
på 581 tkr. 

Överskottet för de egna verksamheterna härrörde bland annat från 
medvetna åtgärder och beslut för att visa ett överskott 2014 och klara 
budgeten 2015. Andra delfaktorer var sådana som inte kunde förutses.
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Alla verksamheter fick under hösten uppdrag av kommunstyrelsen att 
försöka hålla nere kostnaderna vilket bidrog till det positiva resultatet.

Det var många barn i förskolan och att infria inriktningen om 16 
barn per avdelning var inte möjligt. Trots det lyckades förskolan i stort 
sett att hålla sin budget genom att inte fullt ut kompensera för perso
nal. Förskolans överskott på 396 tkr berodde framförallt på högre 
intäkter för barnomsorgsavgifter tack vare fler barn och förbättrade 
kravhanterings rutiner.

Grundskola, förskoleklass och fritids visade ett överskott på 1 483 tkr, 
vilket förklaras av följande beslut och faktorer:
 • Överskott på grund av svårigheter att rekrytera specialpedagoger 

och lärare.
 • Beslut om minskning av pedagogistatjänsten från 1,0 till 0,5 tjänst.
 • Anpassning av verksamheten för att kompensera kostnaden för elever 

som bytt till andra skolor.
 • Beslut om att personal som slutat under hösten inte ersätts, för att 

ytterligare förbättra resultatet.
 • Ökade kostnader för undervisning i svenska som andraspråk och 

modersmål på grund av fler elever med annat modersmål än svenska 
påverkade resultatet negativt, 500 tkr.

De externa, köpta verksamheterna inom förskola, fritidshem och skola 
redovisade ett underskott på 1 298 tkr. Det var framförallt antalet köpta 
elevplatser i friskolor och specialskolor som ökade och resultatet visade 
1 082 tkr i underskott. Detta underskott kompenseras till stor del genom 
grundskolans verksamhetsanpassning.

Kostnaden för köpta förskoleplatser blev högre än budgeterat, 390 tkr, 
och kostnaden för köpta fritidsplatser blev lägre, 174 tkr.

Gymnasiekostnaderna, det vill säga kostnaderna för de elever som 
var skrivna i kommunen, blev 1 782 tkr lägre än beräknat. Överskottet 
berodde framförallt på lägre prisökningar än budgeterat och föränd
ringar i elevernas programval. Den befarade prisökningen för skolskjuts 
införs inte förrän 2015, vilket gav ett överskott på 218 tkr för skolskjuts 
och inackordering.

Gymnasiesärskolan visade ett underskott på 121 tkr på grund av kost
naden för en elev utöver budget.

Omvärldsanalys
Till skillnad mot många små kommuner fortsätter Vännäs befolkning 
att växa. Ökningen sker till stor del bland barn i förskole och skol ålder, 
vilket medför att andelen barn är fortsatt hög, både jämfört med riket 
och kranskommunerna. En stor del av kommunens resurser kommer 
därför att även framöver avsättas för behov av barnomsorg och krav på 
utbildning.

Framtidsbedömning
Barn och utbildningsnämndens verksamheter styrs till stor del av de 
lagar och förordningar som beslutas på central nivå. Verksamheterna, 
framförallt förskola, skola och fritidshem, måste ständigt anpassas och 
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Medborgare
Kommunfullmäktiges mål Mål Resultatindikator

 z Medborgarna trivs i 
Vännäs kommun.

 z  Medborgarna har till-
gång till ett kulturutbud 
som lockar.

 z  Medborgarna är positiva till biblioteksverksamhet, utställnings- 
och konstverksamhet samt teaterföreställningar och konserter som 
erbjuds i Vännäs

 z  Musikskolan är en attraktiv verksamhet och erbjuder barnen i 
kommunen att spela de instrument de önskar

 z  Biblioteken är en attraktiv verksamhet och har många besökare
 z  Biografen har ett attraktivt utbud av filmer

 z  Medborgarna är posi-
tiva till förskolan.

 z  Medborgarna är positiva till kommunens förskolor

 z  Medborgarna är posi-
tiva till grundskolan.

 z  Medborgarna är positiva till kommunens grundskolor

 z Medborgarna är del-
aktiga i kommunens 
utveckling, ges ett bra 
bemötande, en bra ser-
vice och tillgängligheten 
till Vännäs kommuns verk-
samheter är god.

 z  Vännäs har en god ser-
vice och tillgänglighet.

 z  Plats på förskola det datum föräldrarna önskar
 z Hemsidorna är informativa, lättillgängliga och uppdaterade
 z  Medborgarna upplever att tjänstemännen är nåbara och att  

de får snabba och tydliga svar på sina frågor
 z  Medborgarna känner sig respekterade och får ett gott  

bemötande

utvecklas för att möta dessa förändringar. Verksamheterna får dess
utom fler barn och elever och allt fler av barnen och eleverna har inte 
svenska som modersmål. 

Föräldrars och elevers benägenhet att göra ett eget val av förskola 
och skola ökar, vilket gör att konkurrensen bland förskolor och skolor 
hårdnar. Det ställer krav på att förskolor och skolor måste upplevas som 
attraktiva för att föräldrar och barn ska välja dem. Förskolor och sko
lor måste också ha en verksamhet och organisation som är flexibel och 
kan hantera förändringar i antal barn och elever på relativt kort tid.

De kommande åren byggs en ny förskola på Myranområdet, Vega
skolan byggs både ut och om och kommunbiblioteket får nya lokaler i 
anslutning till nya Vegaskolan. Dessutom är det beslutat att Hammar
skolans lokaler inom kort ska fräschas upp in och utvändigt, både este
tiskt och arbetsmiljömässigt. Dessa satsningar,i kombination med fler 
barn och elever i förskola, skola och gymnasieskola, innebär kostnads
ökningar. Om kvaliteten inte ska försämras måste mer pengar till skjutas 
dessa verksamheter.

Uppföljning av målen
Medborgarna var, enligt kommunens medborgarundersökning år 2014, 
positiva till kommunens förskola och skola. Resultatet försämrades en 
resultatnivå; från grönt till gult för både förskola och skola sedan mät
ningen 2012. De senaste årens lokalproblem, både bristen på lokaler 
och arbetsmiljöproblem i befintliga, påverkade förmodligen medbor
garnas inställning negativt. Beslutet om nedläggning av tre byskolor 
var en annan faktor att beakta.
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Vegaskolans ny och ombyggnation, upprustningen av Hammar skolans 
lokaler och den nya förskolan på Myranområdet kommer förhoppnings
vis att bidra till att medborgarnas inställning blir mer positiv inför nästa 
mätning.

Medborgarna ansåg att de överlag hade bra tillgång till ett lockande 
kulturutbud. Antalet besökare och utlån visade att biblioteken var en 
attraktiv verksamhet. Enligt medborgarundersökningen framgick dock 
att kulturutbudet i form av teater, konserter och konstutställningar inte 
erbjöds i den omfattning som medborgarna önskade. Vännäs drar för
del av närheten till Umeå och deras kulturutbud.

Andel och antal elever inom musikskolan har minskat sedan 2012, och 
under 2014 var det 38 procent av eleverna i årskurs 4−9 som deltog. Alla 
elever som sökte fick dock spela det instrument som de önskade ut ifrån 
sitt förstahandsval.

Biografen hade under 2014 över 100 filmvisningar, vilket var cirka 15 
fler än normalt. Antalet besökare i snitt per film blev dock färre än tidi
gare år och försämrade bions måluppfyllelse. Vid fyra tillfällen under 
perioden februari−mars testade bion att erbjuda filmvisning även på 
fredagar. Eftersom det var få besökare vid dessa tillfällen, beslutade 
nämnden att fortsätta med filmvisning onsdagar och söndagar.

Resultatet för service och tillgänglighet förbättrades en resultatnivå 
sedan förra mätningen. Medborgarna upplevde enligt mätningen att 
förvaltningen var nåbar och att de fick ett gott bemötande och svar 
på sina frågor. Under 2014 tog förvaltningen fram en policy för epost 
och telefon. Förhoppningsvis bidrog den till det förbättrade resultatet. 
Nämnden blev även bättre på att erbjuda förskoleplats på det datum 
föräldrarna önskade.

Hemsidan höll inte en tillfredsställande nivå. Under 2015 kommer 
arbetet med hemsidan att fortsätta. Både hemsidans struktur och inne
håll ska ses över.

Omvärldsanalys
Medborgarna i Vännäs kommun var lika positiva till förskola och 
grundskola som medborgare i andra kommuner, men inom kultur
området fick Vännäs ett lägre betyg än andra kommuner.

Service och tillgänglighet visade ett bättre utfall än andra kommuner 
inom tillgänglighet och bemötande. Vännäs var även bättre än många 
på att erbjuda förskoleplats på önskat placeringsdatum. Hemsidorna för 
förskola och skola höll inte samma nivå som övriga kommuner. Cirka två 
tredjedelar av kommunerna var enligt Sveriges Kommuner och Lands
tings (SKL:s) webbundersökning mer informativa än kommunens sidor.

Framtidsbedömning
För att förbättra måluppfyllelsen i avsnittet Medborgare ska nämnden:
 • Arbeta för fortsatt samarbete mellan kranskommunerna för att öka 

kulturutbudet och erbjuda ett varierat kulturutbud samt upp daterade 
och informativa hemsidor för förskolor och skolor.

 • Arbeta för att den kommungemensamma kommunikationshand boken 
blir känd och etablerad i verksamheten och bland med arbetarna.
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Uppföljning av målen
En stor del av barn och utbildningsnämndens verksamheter är styrda 
av lagar och riktlinjer som ska följas. Därför handlar många av målen 
om kvalitet. 

Under läsåret 2013/2014 fortsatte arbetet med att förbättra målupp
fyllelsen genom förändrade och utvecklade arbetssätt, arbete med 
förhållningssätt och värdegrund samt kompetenshöjande insatser. Sats
ningarna inom matematik, svenska, elevhälsa och it fortsatte. 

Nämnden kunde visa att barn och elever var trygga och trivdes i 
sina förskolor och skolor. De upplevde också att personalen hade höga, 
positiva förväntningar på dem och att de i stor utsträckning fick den 

Samhällsutveckling
Kommunfullmäktiges mål Mål Resultatindikator

 z   Vännäs kommuns 
verksam heter är av god 
kvalitet.

 z  Alla barn och elever har 
en stimulerande lärande-
miljö.

 z Verksamheten stimulerar barnens och elevernas lust att lära
 z Barnen och eleverna har arbetsro

 z  Alla barn och elever ges 
förutsättningar att nyttja 
sin maximala potential.

 z  Måluppfyllelse enligt resultat och observationer i förskola och 
skola

 z Barnen och eleverna får den hjälp och det stöd de behöver
 z  Personalen har höga positiva förväntningar på barnen och  

eleverna
 z  Alla barn och elever har 

ett reellt inflytande över 
sitt lärande och för sin 
skolsituation.

 z Verksamheten tar hänsyn till barnens och elevernas åsikter
 z  Lärarna ger eleverna möjlighet att påverka och utvärdera under-

visningen
 z Eleverna vet vad de ska kunna för att nå målen i alla ämnen
 z  Eleverna och vårdnadshavarna får veta hur läraren bedömer  

lärande och kunskapsutveckling
 z Utvecklingssamtalen leder till utveckling

 z  Alla barn och elever 
känner sig trygga, 
respek terade, sedda 
och hörda.

 z Barnen och eleverna trivs i förskolor, skolor och fritidshem
 z Barnen och eleverna känner sig trygga
 z Ömsesidig respekt mellan lärare och barn respektive elev
 z   Eleverna har någon vuxen på skolan som de känner att de kan 

gå till om de vill prata om något som har hänt
 z Inga elever eller barn känner sig kränkta
 z Nolltolerans mot mobbning och kränkningar

 z  Föräldrarna har inflytande 
över sitt barns förskole- 
och skolgång.

 z   Vårdnadshavarna har möjlighet till inflytande på sitt barns för skola 
eller skola

 z Kommunikationen mellan hem och skola fungerar bra
 z Vårdnadshavarna får information om sitt barns utveckling

 z  Verksamheterna är  
effektiva.

 z   Snittkostnaden per barn i förskolan är i paritet med den i  
jämförbara kommuner

 z   Snittkostnaden per elev i grundskolan är i paritet med den i 
jämför bara kommuner

 z Effektivitetstalet är bättre än snittet för jämförbara kommuner
 z  Hela Vännäs har ett 

utvecklat näringsliv och 
företagande.

 z   Alla elever ges förutsätt-
ningar att utveckla sin 
företagsamhet samt ges 
kunskaper om företagan-
de och näringsliv.

 z    Barnen och eleverna utvecklar självförtroende, nyfikenhet och 
samarbetsförmåga som gör dem företagsamma
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hjälp och det stöd de behöver. Dessa faktorer är viktiga för att nå goda 
kunskapsresultat, men kunskapsresultaten behöver bli bättre och sta
bilare över tid. 

Resultaten för de nationella proven i svenska och engelska i årskurs 9 
visade över tid ett stabilt högt resultat där cirka 96 procent av eleverna 
nådde målen. För årskurs 6 har resultaten i både svenska, engelska och 
matematik förbättrats sedan 2012. De ligger nu högre eller på samma 
nivå som riket. Måluppfyllelsen för barn och elever i yngre åldrar måste 
förbättras för att målet ska uppfyllas.

Omvärldsanalys
Resultaten för nationella prov årskurs 6 var bättre än riket vad gällde 
svenska och matematik och låg på samma nivå i engelska. För årskurs 
9 var resultatet likvärdigt med riket i svenska och engelska men betyd
ligt sämre i matematik. Andel behöriga till gymnasiet hösten 2014 var 
något lägre än riket. 

Enligt SKL:s jämförelse av hur eleverna upplevde skolan var eleverna 
i Vännäs tryggare. De upplevde också i högre utsträckning än elever i 
andra kommuner att lärarna förväntade sig att de skulle nå målen i alla 
ämnen. På frågorna rörande stimulerande lärandemiljö och elevinfly
tande var resultatet lägre än rikets, även om utvecklingen var positiv. 

Kommunens kostnad per elev i skola för år 2013 var cirka 5 procent 
lägre jämfört med kranskommunerna och snittet för länet. Jämförelsen 
avsåg kostnaden 2013, det vill säga året innan nedläggningen av by skolor 
och nedskärningar inför budget 2014 slagit igenom fullt ut. Kostnaden per 
barn i förskola låg på samma nivå som snittet för länet och något högre 
jämfört med kranskommuner och kommuner i samma storlek.

Effektivitetstalet (hur väl kommunen lyckas omvandla satsade resur
ser till kunskap hos eleverna) visade att Vännäs var bättre än 45 procent 
av kommunerna. Vännäs hade de senaste åren minskat resurserna till 
skolan och det kan få framtida effekter på elevernas resultat.

Framtidsbedömning
Inom förskola och skola pågår en ständig utveckling och barn och 
elever ska alltid ha tillgång till den lärmiljö och de lärverktyg som 
behövs för en tidsenlig utbildning. Just nu händer det mycket inom it 
och digitala lärverktyg och detta område är och kommer att bli viktigt 
för elevernas måluppfyllelse. 

Måluppfyllelsen måste förbättras och för att nämnden ska lyckas med 
det behöver följande områden utvecklas:
 • Ledares och lärares kompetens och förmågor inom huvuduppdraget
 • Lärarnas förutsättningar att utveckla undervisningen
 • Kommunikation och pedagogiskt arbete med hjälp av IKT (informa

tions  och kommunikationsteknik)
 • Läs, skriv och matematiksatsningar
 • Tidiga strukturerade insatser för barn/elever som riskerar att inte 

nå målen
 • Barns och elevers hälsa, trivsel och trygghet
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Uppföljning av målen
Medarbetarna trivs bättre 2014 än vad de gjort vid tidigare mätningar. 
Förvaltningen har de senaste åren vidtagit flera åtgärder för att för
bättra personalens arbetssituation, vilket påverkat resultatet positivt. 
Bland annat inleddes 2012 en utvecklingsdialog där representanter 
från fackförbund och skolor träffas för att försöka hitta vägar för att 
förbättra skolpersonalens arbetssituation. Även enhetsspecifika sats
ningar pågår på förskolan Bjällran, Hammarskolan och Vegaskolan.

Medarbetarna bedömer att de har bra ledare med ett gott ledarskap. 
Resultatet har förbättrats en nivå sen 2012 och har nu nått grönt. Sedan 
mätningen 2012 har underlaget för resultat och utvecklings samtal (RUS) 
förbättrats och blivit mer verksamhetsanpassat. Även arbetsgång och 
upplägg för RUS och lönesättning har tydliggjorts. Inom förvaltningen 
pågår dessutom ett ständigt arbete med att skapa bättre förutsättningar 
för ledarna att utvecklas i sitt ledarskap.

Nämnden uppfyller målet om jämställda arbetsplatser. Andelen män 
måste dock öka för att högsta resultatnivån ska nås. Bristen på utbildade 
och behöriga män samt konkurrensen från övriga kommuner gör det svårt 
att genom rekrytering försöka utjämna förhållandena. Löne skillnaden 
mellan kvinnor och män har minskat med cirka 1 procentenhet sen 2013 
och kvinnornas snittlön är nu cirka 6 procent lägre än männens.

Cirka 77 procent av de tillsvidareanställda har heltidstjänster. Utfal
let för kvinnor respektive män är ganska lika. I samband med den årliga 
personalplaneringen försöker förvaltningen tillgodose medarbetarnas 
eventuella önskemål om heltid.

Sjukfrånvaron var 6,1 procent, vilket är klart sämre än målet men en 
förbättring mot fjolåret. Kvinnorna har en betydligt högre sjuk frånvaro 
än männen, 6,6 procent jämfört med 3,8 procent. Kvinnornas sjuk
frånvaro har dock sjunkit med 13 procent (en procentenhet) medan män
nens ökat i motsvarande grad. Medarbetarna har en tuff arbets situation 
med hög arbetsbelastning. Därför pågår ett ständigt arbete med att bland 
annat utveckla arbetsverktyg och metoder som kan underlätta arbetet 
och skapa bättre förutsättningar för medarbetarna att få vara friska på 
arbetet och på fritiden.

Medarbetare
Kommunfullmäktiges mål Mål Resultatindikator

 z  Medarbetarna trivs.  z  Medarbetarna trivs.  z  Medarbetarindex
 z  Vännäs kommun har 

bra ledare med ett gott 
ledarskap.

 z  Barn- och utbildnings-
nämnden har bra ledare 
med ett gott ledarskap.

 z  Ledarskapsindex

 z  Vännäs kommun har 
jämställda arbetsplatser.

 z  Barn- och utbildnings-
nämnden har jämställda 
arbetsplatser.

 z Löneskillnader mellan könen
 z Medarbetarnas bedömning av möjlighet till medskapande
 z Procent andel anställda kvinnor respektive män

 z  65 procent av kommu-
nens tillsvidareanställda 
ska ha en heltids-
anställning.

 z  65 procent av de tills-
vidareanställda ska ha 
en heltidsanställning.

 z Personalstatistik för män och kvinnor

 z  Sjukfrånvaron är högst  
5 procent.

 z  Sjukfrånvaron är högst  
5 procent.

 z Sjukfrånvarostatistik för män och kvinnor
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Omvärldsanalys
Skola och förskola har ett tufft läge. Arbetsbelastningen har på grund 
av reformer och besparingar ökat. Det råder brist på lärare, förskol
lärare och specialpedagoger. Rekryteringsbehovet är stort och ökar på 
grund av kommande pensionsavgångar. I tidningar och övriga media 
rapporteras ständigt om elevernas dåliga resultat och att de halkar 
efter jämfört med andra länder. Läraryrket har tappat sin attraktivitet 
på arbetsmarknaden.

Kommuner och huvudmän har utifrån personalläge och resultat 
inom skola och förskola stora utmaningar. De måste ur konkurrens
synpunkt vara attraktiva arbetsgivare och kunna erbjuda god arbets
miljö, karriärmöjlighet, konkurrenskraftig lön och så vidare. 

Bra ledare och medarbetare som trivs bidrar till att nämnden i jäm
förelse med andra har goda förutsättningar att möta dessa utmaningar. 

Framtidsbedömning
Rekryteringsbehovet är stort och det är redan idag svårt att rekrytera 
behöriga förskollärare, lärare, specialpedagoger och ledare. Det är 
även svårt att hitta vikarier som kan täcka upp vid kortare frånvaro. 
Som arbetsgivare måste kommunen skapa så goda förutsättningar i 
förskolor och skolor att de attraherar personal i större utsträckning 
än framförallt kranskommunerna. Konkurrensen om lärare kommer 
att medföra behov av lönesatsningar, vilket innebär ökade kostnader 
för kommunen.

Uppföljning av uppdrag
Barn och utbildningsnämnden skulle, utifrån kommunfullmäktiges 
uppdrag om jämställdhetsfrågor, genomföra nedanstående i budgeten 
2014. Uppdragens genomförande följs upp enligt tabell nedan.

Uppdrag Resultat Kommentar

Jämställdhetsfrågor ska sär-
skilt belysas vid beslut under 
perioden.

Delvis 
genom fört.

Under våren har barn- och  
utbildningsnämnden behandlat 
ett ärende ur genusperspektiv. 
Nämnden tittade då på stadgarna 
för kulturstipendiet och gjorde en 
konsekvens analys enligt 4R-meto-
den. Nämndens bedömning blev 
att stadgarna inte behövde ändras 
ur ett genusperspektiv.
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Vård- och 
omsorgsnämnden
Sammanfattning
Verksamhetsidé
Vård och omsorgsnämnden ska erbjuda en trygg och säker livsmiljö 
med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. I Vännäs 
ska det vara positivt att bo, verka och leva.

Viktiga händelser
I februari 2014 beslutade nämnden att inom årets budgetram öppna 
äldreboendet Hjorten som avvecklades 2013. I oktober var boendet full
belagt igen. Projektet Hemvårdscenter, där hemtjänst ingått i projek
tet sedan 2011, avslutades. När projektet följts upp har det visat sig att 
övergången från projekt till att bli en del i ordinarie verksamhet krä
ver vissa organisationsförändringar, och förvaltningen började pla
nera för detta. 

För att genomföra de besparingar nämnden blivit ålagd, beslu
tade nämnden att avveckla gruppbostaden Nygatan 3d och flytta bru
karna där till lediga platser inom kommunens övriga gruppboenden. 
Verksam heten AKKA för ensamkommande barn övertar lokalerna efter 
att kommunen beslutat öka mottagandet av ensamkommande barn.

Från och med 1 januari 2014 drivs korttidsboendet Lyan som intra
prenad1 och avtalet med intraprenaden Köpmangatan 15 är förlängd 
till 31 december 2017. 

Det nya verksamhetssystemet Magna Cura infördes inom alla nämn
dens verksamhetsområden. Bytet av verksamhetssystem beror på att 
det gamla systemet har tjänat ut sin roll. All personal har utbildats och 
för att kunna använda systemet effektivt har kommunen infört en del 
nya rutiner för dokumentation, uppföljning och fakturering. För alla 
verksam heter har detta tagit tid och resurser men har varit nödvändigt 
för att uppfylla kraven på dokumentation. 

Det fortsatta arbetet med att införa hemsjukvården (Hemvårds
center) präglade årets första månader och utförandet av hemsjuk
vården är omkring 1 mkr högre än det underlag som skatteväxlingen 
grundades på.
Andra viktiga händelser för nämnden 2014 sammanfattas nedan.
 • Omorganisering av behandlingsteamet för att öka specialiseringen 

inom boendestöd och socialpsykiatri (stödteamet) och ett mer 
speciali serat behandlingsteam.

 • Bidrag 294 tkr för att införa ÄBIC, äldres behov i centrum.

1 Intraprenad är en offentlig verksamhet men med större självständighet att själv 
styra över verksamheten och med större ansvar för ekonomi och resultat, ett slags 
kommunintern entreprenad.
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 • Förändrad driftform för personligt ombud.
 • Yttrande om bostadsförsörjningsprogram för Vännäs kommun 

2014–2018.
 • Yttrande om betänkandet om förändrad assistansersättning.
 • Förslag om att minimera förekomsten av delade turer för personal.
 • Revidering av handlingsprogram för våld i nära relationer och barn 

som bevittnat våld.
 • Påbörjad utbildning för att all personal ska veta hur de ska agera om 

de bland sina brukare möter problematik med våld i nära relationer.
 • Beslut om mål och handlingsplan för nämndens jämställdhetsarbete.
 • Gemensam organisation för all HSLpersonal (kommunal vård enligt 

hälso och sjukvårdslagen) med en ansvarig chef.
 • Påbörjat värdegrundsarbete utifrån äldre föreskrifter. 
 • Licensiering för BBIC, barns behov i centrum, efter lång tid med 

prövolicens. 
 • Nationell vidareutbildning för ledare inom vård och omsorg, för 

fem områdeschefer.

Sammanfattning av nämndens resultat
 z Medborgare
 z Samhällsutveckling
 z Medarbetare
 z Ekonomi 

Framtidsbedömning
Nämnden konstaterar att det krävs ett fortsatt arbete för att uppnå alla 
mål inom budgetramen för 2015. Nämnden bedömer att behoven inom 
äldreomsorgen vad gäller både kvalitet och kvantitet är den största 
utmaningen de kommande åren. Arbetet påbörjades 2014 och fort sätter 
2015. Hemtjänsten ska tydligare arbeta enligt en styckeprismodell och 
har i uppdrag att strukturera om det interna arbetet. Chefs resurserna 
stärks på hemtjänsten och Borgmästargården med en halvtidstjänst var
dera. Med ett tillskott på 3,5 mkr i budgeten har nämnden som mål att 
förbättra möjligheterna till individuellt anpassade aktiviteter för perso
ner som bor i särskilt boende. Införandet av det behovsinriktade och 
systematiska arbetssättet ÄBIC, äldres behov i centrum, är i linje med 
denna satsning. 

Nämnden är väl medveten om kommunens ekonomi och inser att 
vissa mål måste ändras för att de ska kunna uppnås inom den ekono
miska ramen, vilket kan leda till sänkta ambitioner.
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Medborgare
Kommunfullmäktiges mål Mål Resultatindikator

 z  Medborgarna trivs i  
Vännäs kommun.

 z  Verksamheten känne-
tecknas av att vård- och 
omsorgsnämndens insat-
ser stärker och tar tillvara 
den enskildes egna 
resurser för att leva ett så 
självständigt liv som möj-
ligt med bra livskvalitet.

 z  Andel avslutade ärenden med försörjningsstöd som inte  
återkommer inom ett år

 z Rehabiliterande arbetssätt
 z  Riskanalysbedömning, fallförebyggande arbete, riskanalys, 

trycksår, undernäring
 z  Andel av brukarna som varit delaktiga i utformandet av sin 

genomförandeplan

 z  Nämnden ser, i allt sitt 
arbete, till möjligheten 
att den enskilde kan bo 
kvar i sin närmiljö.

 z  Andel personer med stöd av hemtjänst som känner sig trygga 
att bo hemma

 z  Andel som söker missbruksvård som får insatser från lokala 
behandlingsteamet

 z  Det förebyggande  
arbetet utvecklas.

 z Närvaro bland ungdomar vid högriskhelger
 z Hemtjänsttagare erbjuds promenader

 z  Medborgarna är delaktiga 
i kommunens utveckling, 
ges ett bra bemötande, en 
bra service och tillgänglig-
heten till Vännäs kommuns 
verksamheter är god.

 z  Alla kontakter känne-
tecknas av respekt för 
individen.

 z  Socialsekreterare träffar placerade barn minst 4 gånger  
under ett år

 z  Andel personer 65 år och äldre som är mycket nöjda med hur 
personalen bemöter dem

 z  Möjligheten för den 
enskilde att påverka 
beslut i dennes vardag 
tillgodoses.

 z  Andel personer 65 år och äldre som är mycket nöjda med  
hur personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål.

 z  Andel boende i handikappomsorgen som har inflytande  
över maten

 z  Medborgarna i Vännäs 
känner trygghet i att de 
får den hjälp de behö-
ver inom rimlig tid.

 z Väntetid mellan ansökan och beslut om försörjningsstöd
 z  Väntetid mellan ansökan och inflyttningsdatum i särskilt  

boende
 z  Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om  

LSS-insats

Uppföljning av målen
Nämndens mål följs upp via resultatindikatorer i följande dokument:
 • SKL:s Öppna jämförelser – vård och omsorg om äldre 2014.
 • Kolada (kommun och landstingsdatabasen) – alla verksamhets

områden 2014.
 • Nämndens egen kvalitetsmätning med mätdatum sista mars och 

september varje år.

Vård och omsorgsnämnden har tre respektive fyra nämndmål utifrån 
kommunfullmäktiges två mål som avser medborgarperspektivet. 2013 
uppfyllde nämnden två mål och 2014 uppfylldes tre mål:

 z  Verksamheten kännetecknas av att vård- och omsorgsnämnden stärker och 
tar tillvara den enskildes resurser för att leva ett så självständigt liv som 
möjligt med bra livskvalitet. 

 z Det förebyggande arbetet utvecklas. 
 z  Medborgarna i Vännäs känner trygghet i att de får den hjälp de behöver 

inom rimlig tid.
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Vård- och omsorgsnämnden

Endast ett av målen var på en låg resultatnivå 2014: 
 z Alla kontakter kännetecknas av respekt för individen. 

Inom det målet var resultatindikatorn ”socialsekreterare träffar place
rade barn minst 4 gånger under året” på orange nivå (låg, ej tillfreds
ställande nivå).

Omvärldsanalys
Region Västerbotten publicerar varje år jämförelser som omfattar 
nämndens alla verksamhetsområden. När dessa presenteras för 2014 
kommer nämnden att ingående studera resultaten.

Framtidsbedömning
Nämnden ser framför sig ett omfattande arbete för att uppnå alla mål 
inom perspektivet medborgare. Genom att fördjupa såväl sina egna 
kvalitetsmätningar som analyser av Öppna jämförelser och Koladas 
statistik kan nämnden bättre prioritera arbetet framöver. Inom för
valtningen finns idag kvalitetsledare som löpande följer resultat och 
jämförelser och rapporterar till nämnden. Att satsa på första linjens 
chefers förutsättningar och kompetens är viktigt för nämndens möjlig
heter att uppfylla målen. 

Samhällsutveckling
Kommunfullmäktiges mål Mål Resultatindikator

 z  Vännäs kommuns verksam-
heter är av god kvalitet.

 z  Den enskilde upplever 
ett gott bemötande.

 z  Andel personer 65 år och äldre som är mycket nöjda med hur 
personalen bemöter dem

 z  Den enskilde känner 
trygghet.

 z  Socialsekreterare träffar placerade barn minst 4 gånger  
under ett år

 z  Andel personer med stöd av hemtjänst som känner sig trygga 
att bo kvar hemma

 z  Andel personer som känner sig mycket trygga med att bo  
i särskilt boende

 z  Nattfasta, 11 timmar eller mindre (särskilt boende)
 z Säker läkemedelshantering
 z  Andel boendeplatser enligt LSS där hot och våld mellan  

brukare inte förekommit under de senaste sex månaderna
 z  God och säker palliativ vård

 z  Den enskilde möter  
kompetent personal.

 z  Andel personal som har vård- och omsorgsutbildning på 
gymnasiet

 z  Den enskilde får sina 
individuella behov tillgo-
dosedda.

 z  Brukarens behov och resurser finns beskrivna i genomförande-
planen 

 z  Insatserna är utförda utifrån brukarens resurser och behov
 z  För den enskilde nyttjas 

resurserna på ett effektivt 
och hållbart sätt.

 z  Antalet olika personer från hemtjänstpersonalen som hjälper 
den äldre under 14 dagar

 z  Hela Vännäs har ett 
utvecklat näringsliv och 
företagande.

 z  Nämndens verksamheter 
bidrar till ett utvecklat 
näringsliv.

 z Inga resultatindikatorer
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Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning av målen
Nämndens mål har följts upp via resultatindikatorer i följande doku
ment:
 • SKL:s Öppna jämförelser – vård och omsorg om äldre 2014.
 • Kolada (kommun och landstingsdatabasen) – alla verksamhets

områden 2014.
 • Nämndens egen kvalitetsmätning med mätdatum sista mars och 

september varje år.

Nämnden har fem mål utifrån kommunfullmäktiges mål ”Vännäs 
kommuns verksamheter är av god kvalitet” inom perspektivet samhälls
utveckling. För de andra kommunfullmäktigemålen har nämnden mål 
men inga resultatindikatorer. 2014 uppfyllde nämnden inte målet om 
god kvalitet. 

Målet att den enskilde ska uppleva ett gott bemötande uppfylldes 
(grönt) vilket var en förbättring sedan 2013. 

Tre resultatindikatorer visade mycket låga resultat (rött): 
 • Den första resultatindikatorn med dåligt resultat är ”andel boende

platser enligt LSS där hot och våld mellan brukare inte förekommit 
under de senaste sex månaderna”. Nämnden ska göra en uppföljning 
för att hitta orsakerna och göra en handlingsplan.

 • Den andra indikatorn med dåligt resultat är ”antalet personer från 
hemtjänsten som hjälper den äldre under 14 dagar”. Nämnden tar 
detta på största allvar och har redan inlett ett förändringsarbete. 

 • Den tredje resultatindikatorn med dåligt resultat är ”säker läkemedels
hantering”, där ett förändringsarbete pågår.

Omvärldsanalys
Region Västerbotten publicerar varje år jämförelser som omfattar 
nämndens alla verksamhetsområden. När dessa presenteras för 2014 
kommer nämnden att ingående studera resultaten.
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Vård- och omsorgsnämnden

Framtidsbedömning
Nämnden ser framför sig ett omfattande arbete för att uppnå alla mål 
inom perspektivet medborgare. Genom att fördjupa såväl sina egna 
kvalitetsmätningar som analyser av Öppna jämförelser och Koladas 
statistik kan nämnden bättre prioritera arbetet framöver. Inom för
valtningen finns idag kvalitetsledare som löpande följer resultat och 
jämförelser och rapporterar till nämnden. Att satsa på första linjens 
chefers förutsättningar och kompetens är viktigt för nämndens möjlig
heter att uppfylla målen. 

Nämnden är väl medveten om den ekonomiska situationen och inser 
att vissa mål måste revideras för att de ska kunna uppnås inom den eko
nomiska ramen. Nämnden arbetar parallellt med att utveckla arbets
sätten inom alla verksamhetsområden.

Nämnden vill påpeka att revideringar av nämndmålen kan påverka 
kommunfullmäktiges mål.

Medarbetare
Kommunfullmäktiges mål Mål Resultatindikator

 z  Medarbetarna trivs.  z Medarbetarna trivs.  z  Medarbetarindex
 z  Vännäs kommun har bra 

ledare med ett gott ledar-
skap.

 z  Vård- och omsorgs-
nämnden har bra ledare 
med ett gott ledarskap.

 z  Ledarskapsindex

 z  Vännäs kommun har jäm-
ställda arbetsplatser.

 z  Vård- och omsorgs-
nämnden har jämställda 
arbetsplatser.

 z Löneskillnad mellan könen (tillsvidareanställda)
 z Medarbetarnas bedömning av möjlighet till medskapande
 z Procent andel anställda kvinnor respektive män

 z  65 procent av kommunens 
tillsvidareanställda ska ha 
en heltidsanställning.

 z  65 procent av nämn-
dens tillsvidareanställda 
ska ha en heltids-
anställning.

 z Personalstatistik, män/kvinnor

 z  Sjukfrånvaron är högst 
5 procent.

 z  Sjukfrånvaron är högst 
5 procent.

 z Sjukfrånvarostatistik, män/kvinnor

Uppföljning av målen
Nämnden uppfyllde målet att medarbetarna ska trivas. Däremot upp
fylldes inte övriga mål inom medarbetarperspektivet. För målet att 
65 procent av de tillsvidareanställda ska ha en heltidsanställning, var 
resultatet på en låg nivå, 48,8 procent, vilket var en försämring sedan 
2013 (50,7 procent). Positivt är dock att antalet anställda med heltids
anställning har ökat från 66 personer 2010 till 148 personer 2014 inom 
kommunals avtalsområde.  

Nämnden bedömer att förbättringen inom kommunals avtals område 
beror på en flexibel arbetstidsmodell där den anställde en gång per år 
väljer sin sysselsättningsgrad för kommande år och på så sätt får möjlig
het att arbeta heltid.

Nämnden uppfyllde inte målet om högst 5 procents sjukfrånvaro. 
Den totala sjukfrånvaron var 8,2 procent, en ökning sedan 2013 
(7,5 procent). Den totala sjukfrånvaron för hela Vännäs kommun var 
6,3 procent 2014.  
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Vård- och omsorgsnämnden

Sjukfrånvarostatistiken för kvinnor och män är inte redovisad för 
2014 men 2013 var sjukfrånvaron bland kvinnor 8,2 procent och bland 
män 4,1 procent. 

Nämnden gjorde under hösten 2014 en hälsosatsning för med arbetare 
inom hemtjänsten, som ska följas upp hösten 2015.

Omvärldsanalys
Resultaten vad gäller heltidsanställningar och sjukfrånvaro inom vård 
och omsorg är inte unika för Vännäs kommun. De flesta kommuner är 
i samma situation. För att underlätta dagens och morgondagens rekry
teringar arbetar många kommuner för att öka sysselsättningsgraderna 
för personal inom äldreomsorg och handikappomsorg. 

Tillsammans med övriga kommuner i länet verkar Vännäs kommun, 
både vård och omsorgsförvaltningen och gymnasieskolan, i Vård- och 
omsorgscollege, ett projekt för att underlätta rekryteringen av vård och 
omsorgspersonal.

Vård och omsorgsnämnden deltar också med representanter från 
förvaltningen i det jämställdhetsarbete som bedrivs i Umeåregionen.

Framtidsbedömning
Nämnden ser stora utmaningar de kommande åren inom medarbetar
perspektivet. Redan idag är det svårt att rekrytera medarbetare. Det 
gäller särskilt sjuksköterskor och socialsekreterare där problemen både 
omfattar rekrytering och löneglidning. Gymnasieskolan har få sökande 
till utbildningar inom vård och omsorg, och det finns ganska få exami
nerade undersköterskor. Detta tillsammans med kommande pensions
avgångar gör att förvaltningen kommer att få rekryterings problem även 
inom den yrkeskåren.

Ekonomi
Kommunfullmäktiges mål Mål Resultatindikator

 z  Nämnderna har en 
ekonomi i balans.

 z  Vård- och omsorgs-
nämnden har en eko-
nomi i balans..

 z Procentuell avvikelse mot budget
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Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning av målen
(tkr) Resultat 2014 Budget 2014 Resultat

differensVerksamhet Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat

Gemensamma resurser 814 14 333 – 13 519 722 18 644 – 17 922 4 403
Individ- och familjeomsorg 3 888 23 018 – 19 130 2 877 23 813 – 20 936 1 806
Äldreomsorg 11 794 112 953 – 101 159 10 002 105 132 – 95 130 – 6 029
Handikappomsorg 29 986 79 649 – 49 663 31 213 82 459 – 51 246 1 583
Intraprenader 636 10 132 – 9 496 474 10 121 – 9 647 151
Hemsjukvård 23 2 495 – 2 472 0 2 150 – 2 150 – 322
TOTAL 47 141 242 580 – 195 439 45 288 242 319 – 197 031 1 592

Kommentarer
Vård och omsorgsnämnden redovisade ett överskott på 1,6 mkr mot 
budget. I resultatet ingår överskottet på 2,5 mkr inom verksamheten 
ensamkommande barn (EKB). Varken i bokslutet för 2013 eller tidigare 
har EKBresultatet inkluderats i den övriga verksamheten i nämnden. 

Räknar man bort EKBresultatet blir resultatet för nämnden istäl
let ett underskott på 908 tkr, vilket samtidigt är en differens på –613 
tkr mot delårsbokslutets prognos om ett resultat på –295 tkr. Från och 
med 2015 ingår EKBverksamheten i driftbudgeten

Gemensamma resurser (+ 4,4 mkr)
 • 2,5 mkr är överförda från resultatet inom EKB (ensamkommande 

barn) samt en ej fullt ut utnyttjad buffert.

Individ- och familjeomsorg (+ 1,8 mkr)
 • Ersättning från Migrationsverket gav + 573 tkr och ersättning från 

enskild gav + 200 tkr. Genom bättre och väl fungerande rutiner fung
erar återsökningar mycket bättre än tidigare.

 • Kostnaderna för försörjningsstöd har hållits inom budget och gav 
ett resultat på + 483 tkr.

Äldreomsorg (– 6,0 mkr)
Intäkter (+ 1,8 mkr)
 • Intäkterna blev högre än budgeterat för avgifter inom hemtjänsten 

och även i särskilt boende (+ 1,6 mkr).

Kostnader (– 7,8 mkr)
 • Antalet utförda timmar i hemtjänsten var fler än beräknat i budge

ten. Avslut och utköp av personal samt korttidsfrånvaro och många 
nyanställningar bidrog också till underskottet för hemtjänsten. 

Handikappomsorgen (+ 1,6 mkr)
Handikappomsorgen hade mindre intäkter än beräknat (– 1,2 mkr) 
men samtidigt var kostnaderna 2,8 mkr lägre än budgeterat vilket gav 
ett totalt överskott på 1,6 mkr. Nedläggningen av gruppboendet Ny 
gatan 3d avslutades tidigare än beräknat. 
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Vård- och omsorgsnämnden

Omvärldsanalys
Nämnden har jämfört sin verksamhet och sina redovisade kostnader 
med övriga kommuner i länet och riket i snitt. Uppgifterna är hämtade 
från regionfakta.com och avser år 2013. 
 • Kommunens kostnader för individ och familjeomsorg var 2 411 kronor 

per invånare och år. Här ingår institutions och familjehems vård, 
öppenvård och behandling samt ekonomiskt bistånd. För Väster
bottens län var denna kostnad i snitt 3 366 kronor och i hela riket 
3 413  kronor.

 • Kommunens kostnader för äldre och handikappomsorg var 
25 596 kronor per invånare och år. För Västerbottens län var kost
naden i snitt 26 582 kronor och i hela riket 19 928 kronor. 

Framtidsbedömning
Nämnden har gjort en noggrann genomgång för mest angelägna om 
råden att beakta i planeringsarbetet:

2015
 • Nämnden har genom tillskott på 3,5 mkr i budgeten målet att för

bättra möjligheterna till individuellt anpassade aktiviteter för per
soner som bor i särskilt boende. Till grund för satsningen låg de så 
kallade Demensföreskrifter som numera kallas Bemanning i särskilt boende. 
Föreskriften har återkallats och fortsättningen är i dagsläget oklar 
men nämnden har valt att trots detta påbörja uppdraget att förbättra 
insatserna inom särskilt boende i januari 2015. Det är en satsning 
som ligger i linje med införandet av det behovsinriktade och syste
matiska arbetssättet ÄBIC (äldres behov i centrum). 

 • Fullmäktiges beslut att avveckla ”delade turer” genomförs senast 
under 2015.

 • Med hänvisning till situationen i omvärlden visar Migrationsverkets 
prognoser att antalet asylsökande fortsätter att öka även 2015 och 
därmed också behovet av kommunplatser.

 • Nämnden har 2014 och tidigare år fullföljt de överenskommelser 
som gällt boendeplatser för ensamkommande barn (EKB). Från 
januari 2015 har nämnden ansvar för nio asylplatser, fyra platser mer 
än 2014. Ökningen innebär framför allt ett ökat behov av lediga bo
städer, både till de ensamkommande barnen och till deras familjer 
som kommer till kommunen för familjeåterförening samt för övrigt 
flykting mottagande inom kommunen. Ett ökat mottagande påverkar 
alla nämnders verksamheter men inom vård och omsorgsnämnden 
kan utmaningen bli särskilt påtaglig. 

Fler som har behov av bostad försvårar nämndens möjligheter till 
mer avancerad öppenvård på hemmaplan istället för dyra institutions
placeringar. Det kan gälla stöd till såväl familjer som missbrukande 
vuxna, unga vuxna och stöd till våldsutsatta kvinnor.  Fler medborgare 
med svårigheter till egen försörjning kan medföra ytterligare resurs
behov inom IFO rörande försörjningsstöd, personalresurser och övriga 
stödinsatser.
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Vård- och omsorgsnämnden

Under 2014 kom utsatta EUmigranter till kommunen för att tigga, 
troligtvis boende i Umeå kommun. Det är inte osannolikt att även 
Vännäs kan få en så kallad ”bosättning” av utsatta EUmigranter. Nämn
den behöver själv och i samverkan med övriga nämnder förbereda sig 
och göra en handlingsplan som tydliggör de olika nämndernas ansvar 
och befogenheter. 

2016
 • Det är viktigt att fortsätta utbildningsinsatserna för första linjens che

fer efter att den nationella satsningen för målgruppen avslutats 2015. 
Till det behövs ekonomiskt utrymme både till utbildningen och för 
att kunna utföra uppdraget på bästa sätt. 

Första linjens chefers förutsättningar och kompetens har stor bety
delse för nämndens möjligheter till god måluppfyllelse. Nämnden strä
var efter att nå det personalpolitiska målet om högst 30 med arbetare 
per chef.   

Nämndens fortsatta avveckling av ”delade turer” kräver nya angrepps
sätt med kombinationer av olika arbetsuppgifter. Här kan ingå arbets
uppgifter som inte bedöms finnas inom vård och omsorg utan behöver 
hittas inom kommunens övriga verksamheter. 

2017
 • Fler särskilda boendeplatser för äldre behövs samtidigt som de 

platser som återöppnades på Hjorten behöver ersättas på grund av 
nuvarande lokalstandard. För att kunna möta ökningen av antalet 
personer äldre än 85 år krävs 20 alternativt 30 ytterligare platser, 
inklusive de ersatta platserna på Hjorten. Det är viktigt att beho
vet av denna satsning kommer med i en framtida investeringsplan.

Uppföljning av uppdrag
Vård och omsorgsnämnden fick i budgeten för 2014 i uppdrag av kommun
fullmäktige att genomföra följande uppdrag som redovisas i tabellen 
nedan. 

Uppdrag Resultat Kommentar

1.  Att de politiska besluten 
ska belysas ur ett  
jämställdhetsperspektiv. 

Uppfyllt. Rutiner för detta har tagits fram.
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Liljaskolans styrelse 

Liljaskolans styrelse

Sammanfattning
Verksamhetsidé
Styrelsen ska verka för att Liljaskolan ska erbjuda ett brett gymnasie utbud 
av hög kvalitet för både yrkes och högskoleförberedande gymnasie
program, samt ett rikt utbud av vuxenutbildning där uppdrag i nära 
samverkan med arbetsmarknaden eftersträvas. Liljaskolan ska ge elev
erna bästa möjliga grund för att möta framtidens krav och möjligheter. 

Viktiga händelser
Liljaskolan hade ett verksamhetsår med flera försvårande omständig
heter. Det innebar omständigheter som på olika vis var bidragande 
orsaker till att organisationen inte fungerade på det sätt som vore 
önskvärt och utvecklande för verksamheten. Däribland kan nämnas 
att gymnasie chefen slutade sin anställning i april och att en rektor slu
tat. Formellt var dessa tjänster vakanta under en stor del av året. Dessa 
omständigheter, i kombination med otydlig ansvarsfördelning samt 
oklara roller och uppdrag, medförde brister i samverkan med fackliga 
parter. Dessutom gjorde upplevelser av brister i arbetsmiljön situatio
nen tuff för såväl skolans ledning som medarbetare. Dessa brister för
svårade även möjligheterna till ekonomisk kontroll och planering på 
både kort och lång sikt. Även om förvaltningscheferna på barn och 
utbildningsförvaltningen (BoU) och kommunledningskontoret (KLK) 
hade Liljaskolans verksamhet som uppdrag under den aktuella perio
den, så fanns inte möjlighet till full kontroll.

Under hösten blev ledningsorganisationen fulltalig i och med att 
rektorer anställdes och tillförordnad (tf) gymnasiechef kom på plats. 
Lednings gruppen och övriga medarbetare fick bättre förutsättningar 
och möjligheter att jobba fram rutiner, kvalitetssäkra verksamheterna 
och planera med framförhållning. En person anställdes som schema
läggare på del av tjänst och bidrog på kort tid till att struktur och 
tydlig het blev avsevärt bättre på Liljaskolan och att lokalerna användes 
effektivt och ekonomiskt.

Skolans arbete påverkades under året av de begränsade ekonomiska 
resurserna, till följd av bland annat sjunkande elevantal och svårig heter 
för kommuner att finansiera vuxenutbildning. Liljaskolan fortsatte 
arbetet med att uppnå ekonomiskt sunt resultat. Trots det redovisade 
skolan ett underskott på 3 031 tkr. I underskottet ingick en återbetal
ning av tidigare underskott på 1 500 tkr. 
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Liljaskolans styrelse 

Sammanfattning av nämndens resultat
 z Ekonomi
 z Medborgare
 z Samhällsutveckling
 z Medarbetare

Liljaskolans måluppfyllelse:
 • Liljaskolan redovisade inte en budget i balans, utan ett underskott 

mot budgeterat resultat med 3 031 tkr.

Liljaskolan uppnådde målen inom perspektivet medborgare.
 • Medborgarna erbjöds ett rikt utbud av gymnasieutbildningar och 

vuxenutbildningar. Detta möjliggjorde att kommunens ungdomar 
kunde genomföra gymnasieutbildning på hemmaplan.

 • Liljaskolan kännetecknades av god tillgänglighet och gott bemö
tande. Intresserade kunde via Liljaskolans hemsida alltid nå aktuell 
information om skolan.

Inom målet samhällsutveckling uppnåddes ett mål.
 • Liljaskolan bedrevs som en resultatenhet. Entreprenöranda och 

företagsamhet togs till vara på skolan genom Ung Företagsamhet 
(UF)företagen och det goda samarbetet med kommunens näringsliv.

Inom perspektivet medarbetare uppnådde Liljaskolan tre mål.
 • Liljaskolan var en jämställd arbetsplats.
 • 65 procent av Liljaskolans tillsvidareanställda hade en heltids

anställning.
 • Sjukfrånvaron på Liljaskolan var högst fem procent.

I övrigt behöver måluppfyllelsen öka betydligt. Liljaskolan fortsätter 
att arbeta intensivt med att uppnå sunt ekonomiskt resultat och upp
fyllelse i samtliga mål.

Framtidsbedömning
Styrelsen beslutade att under 2015 utveckla målen för Liljaskolan. Ett 
omfattande arbete krävs för att uppfyllelse ska uppnås i samtliga mål. 
Elevernas efterfrågan och tillgängliga resurser kräver också att verk
samheten kontinuerligt anpassas och utvecklas. Förhoppningsvis kom
mer årskullarna öka något framöver, vilket borde innebära fler elever 
för Liljaskolans del. Osäkerhet och brister kring finansiering av vuxen
utbildningar och den stadiga tillströmningen av elever som behöver 
språkintroduktion (SI) påverkar verksamheten i betydande grad.
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Liljaskolans styrelse 

Ekonomi
Kommunfullmäktiges mål Mål Resultatindikator

 z Förvaltningen har en ekonomi i balans.  z Liljaskolans styrelse har en ekonomi i balans.  z Procentuell avvikelse mot budget

Uppföljning av målen
Verksamhet Utfall 2014 Budget 2014 Resultat
tkr Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat differens

Liljaskolan              
Ersättning kommuner 127 193 – 518 126 675 128 017 0 128 017 – 1 342
Administration 670 – 21 561 – 20 890 0 – 18 874 – 18 874 – 2 016
Skolmåltidsverksamhet 63 – 3 697 – 3 634 0 – 3 130 – 3 130 – 505
Lokaler 719 – 14 593 – 13 874 0 – 15 195 – 15 195 1 321
Löner undervisning 4 280 – 72 834 – 68 554 1 200 – 68 990 – 67 790 – 763
Läromedel 2 073 – 20 808 – 18 735 0 – 20 466 – 20 466 1 731
Trafikskolan 435 – 1 047 – 611 1 576 – 1 526 50 – 661
Uppdragsutbildning 301 – 880 – 579 850 – 800 50 – 629
Elevhem 2 943 – 3 513 – 570 3 041 – 3 443 – 403 – 167
Totalt resultat 138 678 – 139 450 – 772 134 684 – 132 425 2 259 – 3 031

Liljaskolans styrelse redovisade ett underskott mot budgeterat resultat 
på 3 031 tkr. Det ekonomiska resultatet blev –772 tkr.
Årets underskott mot budget berodde i första hand på följande:
 • Budgeterat resultat på 2 259 tkr i överskott avsåg även återbetalning 

på 1 500 tkr för tidigare års underskott mot budget, samt ett tidigare 
underskott för Liljaskolans kostorganisation på 758 tkr.

 • Eleversättningarna visade ett underskott på 1 342 tkr eftersom anta
let gymnasieelever och vuxenelever under 2014 minskade med cirka 
sex procent mot budgeten. Antalet poäng som erbjöds på grund
läggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning ökade, 
vilket innebar att det totala underskottet minskade.

 • Administrationen hade ett underskott mot budget på 2 016 tkr. Detta 
berodde bland annat på förvaltningens kostnader för uppsägningar 
på grund av arbetsbrist, samt de ersättningar som följde av dessa. 
Även kundförluster på cirka 900 tkr påverkade resultatet.

 • Liljaskolan hade ett överskott mot budget för lokaler på 1 321 tkr.
Det berodde på skolans minskade kapitalkostnader och lokaler som 
inte nyttjades, vilket minskade kostnaderna. 

 • Undervisningskostnaderna för Liljaskolan visade ett underskott på 
763 tkr. Gymnasiets överskott på 348 tkr förklarades av en besparing 
på personalresurs under hösten 2014. Undervisningskostnaderna 
för vuxenutbildningar visade ett underskott på 1 112 tkr, främst på 
grund av det stora behovet av konsulttjänster i väg och anläggnings
teknik (VATutbildningen) inom yrkeshögskolan (YH) samt köp av 
tjänster av kompetensnätverket för undervisning inom svenska för 
invandrare (sfi).
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 • Läromedelskostnaderna visade ett överskott på 1 731 tkr. Detta resul
tat berodde på skolans besparingar under hösten där inköp endast 
gjordes för den dagliga verksamheten.

 • Trafikskolans verksamhet hade stor inverkan på årets underskott, 
661 tkr mot budget. Detta berodde på att Liljaskolan inte hade sär
skilt omfattande verksamhet under hösten. Skolan hoppas dock på 
att trafikskolan får en nystart i och med att ny personal tillkommit.

 • Antalet kurser inom uppdragsutbildningar och elevantalet vid dessa 
blev lägre än prognosen. Detta innebar ett underskott mot budget 
på 629 tkr. 

Omvärldsanalys
Årskullarna i regionen stabiliserades vad gäller antal elever, och dessa 
elever hade ungefär samma antal studieplatser att välja mellan. Lilja
skolan räknar därför med ett bestående antal elever de närmaste åren. 
Introduktionsprogrammen inom gymnasieskolan blir en allt större del 
av utbildningarna, medan högskoleförberedande utbildningar mins
kar i antal och omfattning. 

Många vuxna behöver komplettera sin utbildning eller byta bransch 
för att vara attraktiva på arbetsmarknaden. Detta gäller inte minst ny 
anlända. Den kraftiga minskningen av ekonomiska resurser till vuxen
utbildning hindrar många från att genomföra sina utbildningsplaner. 
De minskade statliga bidragen prioriteras till särskilda områden som 
staten pekar ut.

Liljaskolan bedriver och utvecklar utbildning inom yrkeshögskolans 
ram och har ett av Västerbottens största utbud. Liljaskolan genomför 
även utbildning inom uppdragsutbildning utifrån näringslivets behov 
och skolans kompetens. Från och med 2015 kommer Liljaskolan även att 
erbjuda lärlingsutbildningar som förhoppningsvis kan öka attraktions
kraften för skolan.

Framtidsbedömning
Konkurrensen inom utbildning är mycket hög och skolan måste ha 
utbildningar som lockar elever från hela riket. Den nationella trenden 
av vikande elevantal inom yrkesprogrammen, slår i viss mån även ige
nom på Liljaskolan.

Tillgång på bostäder för elever från annan ort är avgörande för att de 
ska kunna genomföra sin utbildning i Vännäs. Utbildningslokalernas 
ändamålsenlighet och standard är av stor betydelse för attraktionskraft 
och ur arbetsmiljösynpunkt. 

Med minskade statliga resurser för vuxenutbildning ökar hemkommu
nens ansvar. För att vuxna kommuninvånare ska kunna genomgå öns
kade utbildningar behövs ökade resurser till vuxenutbildning i Vännäs. 
Utveckling av yrkesutbildningar samt uppdragsutbildningar är viktigt 
för Liljaskolan fortsatta tillväxt.
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Medborgare
Kommunfullmäktiges mål Mål Resultatindikator

 z Medborgarna trivs i  
Vännäs kommun.

 z Medborgarna erbjuds ett 
rikt utbud av gymnasie-
utbildning och vuxenutbild-
ningar. Detta möjliggör 
för kommunens ungdomar 
att genomföra gymnasie-
utbildning på hemmaplan.

 z Antal program och deras karaktär för gymnasiet och vuxen-
utbildningen

 z Antal elever (från Vännäs kommun och totalt)
 z Medarbetarnas delaktighet och inflytande

 z Medborgarna är delaktiga 
i kommunens utveckling, 
ges ett bra bemötande, en 
bra service och tillgänglig-
heten till Vännäs kommuns 
verksamheter är god.

 z Liljaskolan kännetecknas 
av god tillgänglighet och 
gott bemötande. Intresse-
rade kan via hemsidan 
alltid nå aktuell informa-
tion om skolan.

 z Antal program och deras karaktär för gymnasiet och vuxen-
utbildningen

 z Antal elever (från Vännäs kommun och totalt)
 z Medarbetarnas delaktighet och inflytande

Uppföljning av målen
Under 2014 bedrevs elva nationella gymnasieprogram, sju yrkesförbe
redande och fyra högskoleförberedande på Liljaskolan. Dessutom finns 
gymnasiesärskola, samtliga fem introduktionsprogram och Nationellt 
godkänd idrottsutbildning (NIU) på samhällsvetenskapsprogrammet. 

Antal elever den 15 oktober respektive år:

2012 2013 2014

Totalt 914 855 794
Därav Vännäs kommun 200 183 169

Hösten 2014 läste 169 elever från Vännäs sin gymnasieutbildning på 
Liljaskolan, vilket var närmare tio procent färre än föregående år. 
Den 15 oktober 2014 läste totalt 794 elever inom gymnasieskola eller 
introduktions program på Liljaskolan, en minskning med nio procent 
jämfört med föregående år. Elevernas utveckling och måluppfyllelse 
samt uppfattning om utbildningen följs inom respektive program, via 
mentor och i arbetslag som rapporterar till rektor. 

Liljaskolan genomförde flera projekt under året. Bland annat fortsätt
ningen av EUprojektet Plugin, som genomförs i region Västerbottens 
regi. Plugin syftar till att förhindra avbrott i gymnasiestudierna och öka 
andelen elever som genomför gymnasiet. Liljaskolan delade upp sin verk
samhet i två verkstäder, en med syftet att minska frånvaro och en med 
syftet att pedagogiskt hitta former för elever med annat modersmål än 
svenska. Projektet kommer att utvärderas under våren 2015. Utöver detta 
gjordes ett antal projekt som finansierades av Skolverket. 

Under 2014 bedrev Liljaskolan även grundläggande vuxenutbild
ning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild 
undervisning för vuxna, yrkesutbildning för vuxna, vårdutbildning 
för vuxna, yrkeshögskoleutbildningar samt uppdragsutbildningar. 
De begränsade ekonomiska resurserna hos hemkommunerna och de 
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fortsatt minskade statsbidragen hade mycket stor inverkan på möjlig
heterna att genomföra utbildningar.

Liljaskolan fick under året en arbetsmiljöinspektion, där ett flertal 
brister framkom. Det gällde både psykosocial och fysisk arbetsmiljö. 
Tillgången till utbildningslokaler som är väl rustade ur arbetsmiljö
synpunkt och anpassade till utbildningarnas behov är en angelägen 
fråga. Frågan kräver betydande resurser framöver för att skolan ska 
vara attraktiv.

Omvärldsanalys
Liljaskolans verksamhet påverkades i mycket hög grad av övergripande 
frågor i omvärlden. Politiska beslut styr utbildningsverksamheten i 
grunden och den utbildningspolitiska debatten påverkade i övrigt verk
samheten i hög grad.

Antalet elever som slutar årskurs nio avgör hur många sökande som 
finns till gymnasieskolan. Intresset att söka sig till olika utbildningar 
varierar över tid, och antalet sökande avgör om en utbildning kan 
starta. Ungefär åtta av tio elever på Liljaskolan kommer från annan 
kommun än Vännäs. Liljaskolan har också elever från de nordiska 
grannländerna. De minskade elevkullarna i landet och regionen hål
ler på att stanna av, men större kullar dröjer ännu några år. Antalet 
ensamkommande flyktingbarn på språkintroduktion ökar i takt med 
ett ökat mottagande i landet.

 För att intresserade ska få information om skolans utbildningar 
krävs god marknadsföring och att Liljaskolan är i framkant med utveck
lingen. Det krävs dessutom att Liljaskolan behåller och utvecklar sin 
kvalitet. Ekonomiska resurser är en viktig faktor för att upprätthålla 
utbildning i attraktiv lärmiljö. För långväga elever är även tillgången 
på prisvärt boende i närheten av skolan avgörande för möjligheten att 
påbörja en utbildning på Liljaskolan.

Liljaskolans fortsätter arbetet med att integrera elever med särskilda 
behov inom skolan. Nya beslut gällande ersättning för stöd till elever 
med särskilda behov minskade dock möjligheten till individuellt stöd.

Framtidsbedömning
Liljaskolan fortsätter att erbjuda ett brett utbildningsutbud inom 
gymnasie skolan, där flera av programmen innebär säkra vägar till jobb. 
Introduktionsprogrammen i gymnasieskolan bedöms vara en betydande 
del av skolans utbildningsutbud kommande år. Den politiska debatten 
kommer att påverka utbildningsverksamheten och en ständig föränd
ring av utbildningar fortsätter att ske genom ändrade styrdokument samt 
special riktade statsbidrag. 

De ekonomiska resultaten för skolan påverkar skolans möjligheter 
att utveckla och satsa på verksamheten. Tillgången till utbildnings
lokaler som är väl rustade ur arbetsmiljösynpunkt och anpassade till 
utbildningarnas behov är en angelägen fråga, som kräver betydande 
resurser framöver. 
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Samhällsutveckling
Kommunfullmäktiges mål Mål Resultatindikator

 z  Vännäs kommuns verksam-
heter är av god kvalitet.

 z  Liljaskolan genomför 
efterfrågade utbildningar, 
för ungdomar och vuxna, 
från när och fjärran, av 
hög kvalitet.

 z Söktryck
 z Betygspoäng

 z  Hela Vännäs har ett 
utvecklat näringsliv och 
företagande.

 z  Utbildningarna på Lilja-
skolan ger elever med 
hög anställningsbarhet 
som bidrar till att utveckla 
näringsliv och företagan-
de i samhället.

 z SCB-underlag*
 z Öppna jämförelser

 z  Fler kooperativ och sociala 
företag har skapats.

 z  Liljaskolan drivs som 
resultat enhet sedan 
många år med gott resul-
tat. Entreprenörsanda och 
företagsamhet tas tillvara 
genom att många UF- 
företag genomförs.

 z Antal UF-företag

* Statistiska centralbyrån

Uppföljning av målen
Den 15 oktober 2014 (läsåret 2014–2015) fanns 322 elever i årskurs 1, 
inklusive introduktionsprogrammen. Alla elever fick plats till läsåret 
och elevgrupperna var generellt inte stora. Kursutvärderingar görs i 
varje program och en utveckling pågår för sammanställningar från 
hela skolan.

186 elever fick en gymnasieexamen med slutbetyg vårterminen 2014. 
Av dessa gick 159 i yrkesprogram, och 97,5 procent av eleverna fick 
en gymnasieexamen. 18,9 procent av eleverna utökade sina kurser för 
grundläggande behörighet till högskola. Av de 27 elever som fick slut
betyg från studieförberedande program hade 85,2 procent en gymnasie
examen med behörighet till högskolestudier. 

Liljaskolans genomsnittliga betygspoäng för elever med avgångs
betyg från nationella program under läsåret 2013–2014 uppgick till 
12,8 (riket 14,0). 

Flera av utbildningarna på Liljaskolan gav god anställningsbarhet. 
Uppföljningar visade anställningsbarhet för folkbokförda elever i kom
munen. De visade däremot inte anställningsbarheten för Liljaskolans 
övriga elever, som kommer från många olika hemkommuner. 

Öppna jämförelser, som senast gjordes 2013, visade att 30,1 procent av 
eleverna i Vännäs kommun var etablerade på arbetsmarknaden två år 
efter avslutad gymnasieutbildning (rankning 124). Undersökningen 
visade även att andelen elever som antingen var etablerade på arbets
marknaden eller studerade två år efter avslutad gymnasieutbildning 
var 62,6 procent (rankning 220).
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Omvärldsanalys
Genomsnittlig betygspoäng låg under rikets genomsnitt, medan grund
läggande behörighet till universitet och högskola svarade mot rikets 
genomsnitt. Utbildningarna på Liljaskolan leder ofta till arbete, men 
eftersom uppföljning sker först utifrån folkbokföring av person, och 
sedan utifrån vilken gymnasieskola eleven gått i, är det svårt att göra 
en träffsäker uppföljning. 

Antalet elever som genomförde utbildning inom ramen för ungt 
företagande ökade igen efter en nedgång de senaste tre åren. Vännäs 
kommun är fortfarande, trots några års nedgång i antal elever, en av de 
mest framgångsrika UFkommunerna i Västerbotten. Den företagsam
het som har sitt ursprung i UF har lockat många unga entreprenörer 
att starta och driva egna företag, och i vissa fall skapa goda förutsätt
ningar för övertagande och drift av redan etablerade familjeföretag.

Framtidsbedömning
Liljaskolan fortsätter att ha varje elevs måluppfyllelse i fokus. Arbetet 
med att utmana eleverna för ännu högre måluppfyllelse behöver priori
teras ytterligare. Andelen elever som är i behov av särskilt stöd upplevs 
öka även i framtiden, vilket förstärker utmaningarna att ge alla elever 
möjligheter att nå sina mål.

Vuxenutbildningen i kommunen har begränsade resurser och måste 
göra långtgående prioriteringar för att i första hand uppfylla de lag
krav som ger de grundläggande behörigheter medborgarna har rätt att 
kräva av sin hemkommun. Bifall till vissa utbildningar inom till exem
pel yrkesvux kan komma att begränsas i brist på finansiella medel.

Kommunen har på nytt fått klartecken från Myndigheten för yrkes
högskolan att driva tre yrkesutbildningar. Det är fler än många medel
stora kommuner i riket, och en kvalitetsstämpel som visar att Liljaskolan 
har kapacitet att driva utbildning på alla utbildningsnivåer.

Arbetet med att anpassa organisationen efter gymnasieelevernas 
efterfrågan, hemkommunens ekonomiska resurser inom vuxenutbild
ningen samt statsbidragens styrning fortsätter. Anpassningen leder 
dock till osäkerheter för både presumtiva elever och medarbetare. 

Kommunen gör om och tillbyggnad av lokaler för viss undervis
ning, men de stora behoven av anpassning och tillbyggnad av lokaler 
för många av gymnasieskolans och vuxenutbildningens yrkesprogram 
kvarstår. Här måste verksamheterna och kommunen gemensamt ut 
arbeta en långsiktig plan för investeringar i lokaler och utrustning.

Eftersom Vännäs är en ort med många tillresande elever är även 
behovet av kost och logi viktigt för att locka studerande och skapa en 
trivsam studie och fritidsmiljö åt dem.
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Medarbetare
Kommunfullmäktiges mål Mål Resultatindikator

 z Medarbetarna trivs.  z  Medarbetarna trivs.  z Medarbetarindex
 z  Vännäs kommun har bra 

ledare med ett gott ledar-
skap.

 z  Vännäs kommun har 
bra ledare med ett gott 
ledarskap.

 z Ledarskapsindex

 z  Vännäs kommun har jäm-
ställda arbetsplatser.

 z  Vännäs kommun har 
jämställda arbetsplatser.

 z Löneskillnad mellan könen (tillsvidareanställda)
 z Medarbetarnas bedömning av möjlighet till medskapande
 z Procent andel anställda kvinnor respektive män

 z  65 procent av kommunens 
tillsvidareanställda ska ha 
en heltidsanställning.

 z  65 procent av de 
tillsvidare anställda ska ha 
en heltidsanställning.

 z Personalstatistik för män och kvinnor

 z  Sjukfrånvaron är högst  
5 procent.

 z  Sjukfrånvaron är högst  
5 procent.

 z Sjukfrånvarostatistik för män och kvinnor

Uppföljning av målen
Medarbetarindex för 2014 uppgick till 4,2. Liljaskolan uppfyllde inte 
målet och en försämring skedde jämfört med föregående mätning (4,4 
2012). Liljaskolan är därmed tillbaka på nivån för 2010 (4,2). 

Vad gäller ledarskap behöver Liljaskolan höja snittpoängen för att 
uppfylla målet. Värdet för medskapande ändrades avsevärt från 2012. 
Det kan bero på att skolan använde olika frågor till grund för bedöm
ningen. Framöver ska Liljaskolan notera de urval som används, så att 
det blir enklare att jämföra värdena varje år.

Liljaskolan uppfyllde delmålen för en jämställd arbetsplats när det 
gäller löneskillnad och andel anställda av respektive kön. Liljaskolan 
nådde en godkänd nivå för målet med jämställda arbetsplatser.

Inom målet för heltidsanställning hade Liljaskolan en liten uppgång 
(88 procent) på 3 procentenheter och resultatet blev högt över målet 
på 65 procent. 

Glädjande var att hälsotalet blev gott på Liljaskolan med 3,5 procent 
sjukfrånvaro. Det var dock 0,4 procentenheter högre än 2012.

Omvärldsanalys
Liljaskolans resultat avvek negativt jämfört med många enheter inom 
kommunen. I frågor om lön och personal låg skolan relativt högt, 
medan området ledarskap och medarbetarskap låg alltför lågt.

Sjukfrånvaron på 3,5 procent var betydligt lägre än genomsnittet 
i Vännäs kommun som var 6,3 procent. Det var även mycket lägre än 
barn och ungdomsförvaltningen (BoU) som i stort sett är en lik värdig 
verksamhet.
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Framtidsbedömning
Liljaskolan har utmaningar att hantera inom området medarbetare, 
eftersom tillgången på yrkeslärare med pedagogisk utbildning är 
mycket begränsad. Inför ökade krav på legitimation i kombination 
med färre utbildade lärare kommer det att vara en utmaning att finna 
medarbetare.

Vad gäller ledarskapet och medarbetarnas bedömning av möjlighet 
till medskapande, så hoppas Liljaskolan mycket på det senaste årets 
stora omstruktureringar inom ledningsgruppen. Där finns nu två nya 
rektorer (inklusive utökning av rektorstjänster med en heltid) och en 
ny gymnasiechef som ska ge förbättrat resultat till nästa mätning.

Uppföljning av uppdrag
I budgeten för 2014 beslutade kommunfullmäktige att Liljaskolans sty
relse skulle genomföra ett antal uppdrag. Dessa skulle genomföras av 
nämnden inom den angivna ramen.

Uppdrag Resultat Kommentar

Att utreda Liljaskolans framtida 
storlek och inriktning i syfte att 
få fram en rimlig storlek på 
skolan, dess utveckling och 
flexibilitet gällande kommande 
utbildningar.

Pågår.

Jämställdhetsfrågor ska sär-
skilt belysas vid beslut under 
perioden.

Pågår.



Vännäs kommuns årsredovisning 201476

Plan- och miljönämnden

Plan- och 
miljönämnden
Sammanfattning
Verksamhetsidé
Nämnden ska verka för en god bebyggd miljö, trygg och säker kommun, 
hållbart nyttjande av naturvärden och säkra livsmedel.

Viktiga händelser
Miljö och hälsoskyddsavdelningen bytte verksamhetssystem från EDP 
Miljöreda till EDP Vision. Det krävde och kräver fortfarande en stor 
arbetsinsats av avdelningen för att kunna nyttja alla finesser i systemet.

Miljö och hälsoskyddsavdelningen medverkade i ett forsknings
projekt om inspektörsrollen i samarbete med Naturvårdsverket. 

Miljö och hälsoskyddsavdelningen var delaktig i Miljösamverkan 
Västerbotten. Under sommarhalvåret inspekterades en stor del av de 
större gödselhanteringarna och enskilda avlopp runt Stärkesmarks
sjön inventerades. Detta utfördes enligt Bottenvikens vattenvårds
distrikts handlingsplan och Europeiska Unionens (EU:s) vattendirektiv. 
Mål sättningen är att minska utlakning av gödningsämnen till vatten
tillgångar och därmed minska övergödningen.

Under slutet av året infördes EU:s informationsförordning som inne
bär nya regler för märkning av livsmedel.

Räddningstjänsten arbetade förebyggande och informerade allmän
heten under året. Detta medförde att ett antal företag och kommunala 
inrättningar fick ett tillsynsbesök under året. Utbildningar i systema
tiskt brandskyddsarbete (SBA) genomfördes för personal inom vård och 
omsorg samt brandskyddsombud inom ett flertal förvaltningar. Syftet var 
att öka kunskapen om hur man förebygger bränder och andra olyckor.

Plan och byggavdelningen påbörjade arbetet med att införa det nya 
ärendehanteringssystemet, Vision Bygg. Attefallsreformen infördes i 
juli 2014 och avdelningen arbetade med tillämpning och tolkning av 
den nya lagstiftningen. 

Plan och byggavdelningen handlade både detaljplaner och bygglovs
handläggningen för kommunens större byggprojekt: den nya för skolan 
på Myranområdet, flerbostadshuset på fastigheten Statsrådet 6, Vega
skolan, biogasanläggningen och strandpromenaden i Vännäsby. Ut över 
detta handlades flera förhandsbesked av bygglov för nybyggnation av 
bostadshus på Vännäs landsbygd. Personalen hade stor hjälp av de 
byggnads inspektörsstudenter som gjorde praktik på avdelningen.

Antalet bygglovsansökningar för källarlägenheter ökade under året 
och plan och byggavdelningen tog fram riktlinjer för vilka krav som ska 
ställas vid bygglovshandläggningen. Avdelningen arbetade även med 
en omfattande genomgång av de byggnader i kommunen som saknar 
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adress eller av annan anledning behöver utredas. Uppgifterna komplet
terades i Lantmäteriets applikation LINA.

Under året deltog plan och byggavdelningen i regionala nätverks träffar 
för trafikstrategier i Norr och Västerbottens kommuner (TRANA). Plan 
och byggavdelningen deltog även i andra samhällsutvecklingsträffar som 
anordnades av länsstyrelsen och Region Västerbotten. 

Sammanfattning av nämndens resultat
Nämndens resultat sammanfattas genom färgmarkering av perspektiven 
nedan: 

 z Ekonomi
 z Medborgare
 z Samhällsutveckling
 z Medarbetare

Plan och miljönämndens bokslut visade ett resultat i balans. Inom 
avdelningarna fanns däremot stora skillnader. Räddningstjänstens 
underskott täcktes av plan och byggavdelningens samt den politiska 
verksamhetens överskott.

Medborgarperspektivet visade gult, vilket främst berodde på den 
låga tillgängligheten på plan och bygg och miljö och hälsoskydd. Det 
berodde på avdelningarnas låga bemanning, där många arbets uppgifter 
ägde rum ute i fält.

Samhällsutveckling blev gul, främst på grund av att miljö och hälso
skyddsavdelningen inte var bemannad för den lagstadgade tillsynen. 
Den del av målet som berörde nöjda företagare och näringsliv ingick inte 
måluppföljningen, då resultatet för insiktsmätningen inte är färdig ställt.

Medarbetare blev gult, men det var en mycket osäker bedömning i 
och med att personalen ingår i samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Ekonomi
Kommunfullmäktiges mål Mål Resultatindikator

 z  Nämnderna har en ekonomi  
i balans.

 z  Plan- och miljönämnden har en ekonomi  
i balans.

 z  Procentuell avvikelse mot budget

Uppföljning av målen
Verksamhet
tkr

Utfall 2014 Budget 2014 Resultat 
(+/–)Intäkt (+) Kostnad (–) Resultat (+/–) Intäkt (+) Kostnad (–) Resultat (+/–)

Politisk ledning – 240 – 240 – 350 – 350 110
Miljö- och hälsoskydd 875 – 2 442 – 1 567 741 – 2 337 – 1 596 29
Plan och bygg 1 018 – 1 607 – 589 785 – 1 581 – 796 207
Räddningstjänst 1 303 – 6 178 – 4 875 826 – 5 401 – 4 575 – 300
Summa 3 196 – 10 467 – 7 272 2 352 – 9 669 – 7 317 45

Överskottet för plan och miljönämnden låg på 0,62 procent. Det 
berodde bland annat på att plan och miljönämndens politiska led
ning inte genomförde kompetenshöjande utbildningsinsatser i pla
nerad utsträckning. Ett annat skäl var att plan och byggavdelningens 
intäkter för bygglov och planer blev högre än budgeterat. 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Finansieringsgraden är 59 procent för miljöbalkstaxan och 80 procent 
för livsmedelstaxan. Grunden för bägge taxorna är att tillsynen ska vara 
så självfinansierad som möjligt, där ett lämpligt spann ligger på 70– 80 
procent. En förutsättning för en lämplig finansieringsgrad inom miljö
balkens område, är att taxan motsvarar timkostnaden för en inspektör.

Räddningstjänsten
För räddningstjänsten blev det många utryckningar (122 stycken). Flera 
bygdebränder och många skogbränder varade i ett stort antal timmar. 
Även trafikolyckorna ökade.

Under året tillkom en ny arbetsmiljölagstiftning (AFS) som gällde 
motorsågsutbildning för all personal inom räddningstjänsten.

Av nyckeltalet (kostnad per invånare) märks att räddningstjänsten 
fortfarande hade en lägre kostnad per invånare än andra pendlings orter 
med likartad befolkningsmängd. Enligt nyckeltalen hade räddnings
tjänsten i Vännäs cirka 200 kr lägre kostnader än andra jämförbara kom
muner i länet.

Plan- och byggavdelningen
Plan och byggavdelningen visade ett överskott, vilket berodde på att 
det kom in fler bygglovsansökningar än beräknat. Utgifterna för kon
sulter och mättekniker var något högre än budgeterat, dessa täcktes 
dock av intäkter från avslutade detaljplaner.
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Omvärldsanalys
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Förändringar i lagstiftning och andra regelverk påverkar arbetet inom 
miljö och hälsoskyddsområdet mest. Flera arbetsområden är gräns
överskridande, vilket innebär att händelser i omvärlden påverkar 
avdelningens arbete. Ökad fokusering på området i kombination med 
debatten om klimatförändringarna gav större uppmärksamhet på kom
munens arbete med frågor som påverkar klimatet, bland annat genom 
hållbarhetsberedningen. Beslut inom EU kan också påverka det lokala 
miljö och hälsoskyddsarbetet. Ny kunskap och forskning kan även leda 
till nya arbetsuppgifter för avdelningen. En miljöbalkstaxa som mot
svarar timkostnaderna för en inspektör medför dessutom en större 
möjlig het att anpassa avdelningens bemanning utifrån behoven, utan 
att behöva utökad skattefinansiering.

Räddningstjänsten
Räddningstjänstens verksamhet påverkades av kostnadsökningar för 
bland annat köp av tjänst av SOS Alarm, fordonsbränsle, serviceavtal, 
arbetsmiljöanpassningar och bidragsförändringar från Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Plan- och byggavdelningen
Det ökade antalet ansökningar av strandskyddsdispenser, kombinerat 
med en mycket restriktiv syn på dispenser hos länsstyrelsen, krävde allt 
mer arbete med handläggningen av strandskyddsärenden. Eftersom 
det krävs mer fokus på regional planering i en expansiv kommun som 
Vännäs, behövs allt mer tid till samhällsplanerings och geo grafiska 
informations systemfrågor (GIS). 

Framtidsbedömning
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Miljö och hälsoskyddsavdelningens taxor enligt miljöbalken och 
livsmedelslagstiftningen kommer att ses över för att uppnå en större 
avgiftsfinansiering. Därmed finns möjlighet att utöka personella resur
ser så att även hälsoskyddstillsynen blir strategisk och förebyggande.

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten möter en kärv ekonomisk framtid, med bland annat 
minskat bidrag från MSB och ökade kostnader för kompetens utveckling 
av personalen. 

Under 2015 måste en styrkeledare utbildas. De nyanställda behöver 
också utbildas, både under 2015 och 2016.

Under de kommande åren måste räddningstjänstens verksamhets
lokaliteter ses över för att avvärja allvarliga arbetsmiljöproblem. 

Plan- och byggavdelningen
Bostadsbristen i Vännäs talar för ett fortsatt bra tryck på bygglov och 
detaljplaner, som är avgörande för plan och byggavdelningens resultat. 

Ärendehanteringssystemet Vision Bygg kommer förhoppningsvis 
att minska det administrativa arbetet och frigöra tid till andra arbets
uppgifter som tillsyn. Tidsvinsten kommer att utredas under 2015.  
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Medborgare
Kommunfullmäktiges mål Mål Resultatindikator

 z Medborgarna trivs i Vännäs kom-
mun.

 z Medborgarhänsyn i större planer.
 z Tid från 112-samtal tills räddningstjänst på plats.
 z Medborgarna är nöjda med räddningstjänstens  

verksamhet.

 z Beräkning
 z SKL* statistik
 z Genomförs jämna år

 z Medborgarna är delaktiga i kom-
munens utveckling, ges ett bra 
bemötande, en bra service och 
tillgängligheten till Vännäs kommuns 
verksamheter är god.

 z Svarstider e-post plan- och byggavdelningen.
 z Svarstider e-post miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
 z Tillgänglighet telefon plan- och byggavdelningen.
 z Tillgänglighet telefon miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
 z Delaktighet i varje nummer av Här & Nu.
 z Plan- och byggavdelningens hemsidor är informativa, 

lättillgängliga och uppdaterade.
 z Miljö- och hälsoskyddsavdelningens hemsidor är  

informativa, lättillgängliga och uppdaterade.
 z Andelen ansökningar och anmälningar via webb till 

miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

 z Servicemätning
 z Servicemätning
 z Servicemätning
 z Servicemätning
 z Beräkning
 z Webbmätning

 z Webbmätning

 z Beräkning

*Sveriges Kommuner och Landsting

Uppföljning av målen
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Vid servicemätningen framkom att kommunen hade låg tillgänglighet 
i telefon och epost. Eftersom avdelningen är mycket liten där huvud
uppgiften är att inspektera och kontrollera, innebär det att persona
len till största delen befinner sig ute i fält. 

Avdelningen medverkade i varje nummer av kommunens informations
tidning Här & Nu och arbetade systematiskt med uppdatering av de 
webbsidor avdelningen ansvarade för. 

Räddningstjänsten
Under året genomförde räddningstjänsten tio tillsyner som ska göras 
utifrån verksamhetsplanen och enligt lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) samt lagen om brandfarlig och explosiva varor (LBE). Detta 
mål uppfylldes.

Inför julen genomfördes informationsbesök i hyreshusen i centrala 
Vännäs och Vännäsby. Brandmännen kontrollerade att brandvarnare 
fanns. Om batterierna inte fungerade eller fattades monterades nya. 
Där det saknades brandvarnare påtalades hur viktigt det är att de finns 
monterade och är funktionsdugliga. Räddningstjänstens svarstid vid 
handläggning av nyinkomna ärenden bör vara inom två dagar. Vid 
genomgång av ärendegången konstaterades att målet uppfylldes.

Information till allmänheten lämnades i Här & Nu samt på kom
munens hemsida. Räddningstjänsten uppdaterar sin hemsida vid för
ändring och använder även kommunens hemsida för att snabbt få ut 
information till allmänheten.
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Plan- och byggavdelningen
Plan och byggavdelningen hade relativt korta handläggningstider, och 
klarade lagkravet på en handläggningstid på max tio veckor. 

Vid servicemätningar framkom att nåbarheten på plan och bygg
avdelningen via telefon var mycket låg och lägre än riksgenomsnittet. 
Svarstiden på epost dröjde i vissa fall längre än två arbetsdagar. 

Plan och byggavdelningen bidrog med f lera inslag i Här & Nu 
och arbetade med uppdateringar av informationen på hemsidan. 
Förbättrings möjligheter finns dock fortfarande och kommer att arbe
tas med i mån av tid. 

Plan och byggavdelningen medverkade i medborgardialoger som 
tryggt och snyggt och vid plansamråd. Avdelningen hade även en 
representant i jämställdhetsgruppen som bland annat gör trygghets
vandringar. 

Omvärldsanalys
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Vännäs kommun ska kontrollera att miljökvalitetsnormer (MKN) 
uppfylls inom kommunen. Ingen luftmätning genomfördes i kommu
nen. Det innebär att Vännäs saknar kännedom om luftvärdena över
skrids eller inte inom kommunen. Senaste mätningen utfördes på 
90talet. Sedan dess har fjärrvärmen byggts ut och ett flertal hushåll 
har ställt om till berg eller jordvärme. 

MKN för kvalitet på vattenmiljö utfördes av kommunen inom det 
handlingsprogram som tagits fram. Det är nu under revision av Botten
vikens vattenvårdsförbund. 

Vid pågående revision av översiktsplanen (ÖP) finns behov av en 
naturvårdsplan. Den ska gagna medborgarna genom att vara ett sam
lat dokument på naturvärden inom kommunens gränser och visa vilka 
områden som är lämpliga för exploatering och byggnation. Med hjälp 
av naturvårdsplanen underlättas kommunens arbete med miljömål för 
att säkra skyddsvärda områden till framtida generationer.

Kommunen saknar idag personella resurser för att kunna arbeta med 
strategisk och förebyggande tillsyn inom kemikalie och hälsoskydds
området. Tillsynen inom dessa områden består till största delen av 
mindre kartläggningsprojekt som är centralt styrda från statliga tillsyns
vägledande myndigheter. Tillsynen kan även bestå av utredning av 
befogade och obefogade klagomål.

Räddningstjänsten
I Vännäs kommun omkom ingen i brand eller trafikolycka under 2014.

För andra året i rad visade preliminär statistik att antalet omkomna 
i bränder i Sverige var under 100. 76 personer omkom i 69 bränder, 
varav 68 personer förolyckades i brand inom bostaden. Antalet döda 
i bränder minskade under flera år, men under 2014 var minskningen 
påfallande stor. Jämfört med 2013 minskade antalet omkomna med 21 
procent och antalet dödsbränder med 20 procent.
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Antalet män minskade bland de omkomna och under 2014 för
olyckades 45 män mot genomsnittliga 71 (2009– 2013). Antalet 
omkomna kvinnor låg på ungefär samma nivå som tidigare år, 31 mot 
genomsnittet på 39.

Det är för tidigt att säga om det är en bestående nedåtgående trend, 
eftersom antalet omkomna i brand är relativt få och variationen är 
slumpmässig. Inom den nationella strategin arbetar räddningstjänsten 
bland annat för att minska antalet omkomna i brand.

Plan- och byggavdelningen
Samverkan mellan olika avdelningar inom kommunen, och även mel
lan kommuner, är viktig för att kunna ge entydig information och und
vika att hänvisa medborgarna mellan myndigheter och organisationer. 

Snabb service och bra kartunderlag för fastigheter är uppskattat av 
medborgarna.

Plan och byggavdelningens myndighetsutövande ställer stora krav på 
bemötandet mot de sökande. Dialogen med medborgare och närings
livet ska vara tydlig och informativ. 

I vissa fall, där medborgaren inte beviljats sin ansökan, framförs 
beslutet med respekt och om möjligt med förslag på annan åtgärd. 

Framtidsbedömning
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
En mer genomlysande mätning av utomhusluften behöver genomföras 
för att kartlägga kvaliteten gentemot MKN, exempelvis genom Urban
nätverket. Underlaget krävs för revideringen av översiktsplanen (ÖP).

Räddningstjänsten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Brandskydds
föreningen i Sverige jobbar vidare med information till allmänheten 
om hur viktigt det är med brandvarnare. Räddningstjänsten kommer 
att införa beredskap var fjärde vecka.

Plan- och byggavdelningen
Avdelningen arbetar för fortsatt delaktighet i medborgardialog och med 
översiktsplanen. 

Antalet ärenden förväntas öka och handläggningstiderna förlängs 
därmed på grund av begränsade resurser.



Vännäs kommuns årsredovisning 2014 83

Plan- och miljönämnden

Samhällsutveckling
Kommunfullmäktiges mål Mål Resultatindikator

 z  Vännäs kommuns  
verksamheter är av  
god kvalitet.

 z Räddningstjänstens kostnad per  
medborgare.

 z  Räddningstjänsten upprätthåller kompetens 
och övningsfrekvens enligt lag.

 z  Miljö- och hälsoskyddsavdelningen utför 
lagstadgade uppgifter.

 z  Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tillsyn 
sker enligt tillsynsplanen.

 z SCB* 

 z Beräkning 

 z Beräkning 

 z Beräkning

 z  Hela Vännäs har ett 
utvecklat näringsliv och 
företagande.

 z  Nöjd-kund-index för miljö- och  
hälsoskyddsavdelningen.

 z  Nöjd-kund-index för plan- och bygg-
avdelningen.

 z Nöjd-kund-index för räddningstjänsten.

 z Insiktsmätningen genomfördes inte 2014  

 z Insiktsmätningen genomfördes inte 2014 

 z Insiktsmätningen genomfördes inte 2014
* Statistiska centralbyrån

Insiktsmätningen för 2014 är inte genomförd. Den beräknas vara klar 
under våren 2015 och kommer att användas vid utvärdering av 2015. 

Uppföljning av målen
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Under år 2014 medverkade avdelningens personal vid relevanta, 
kompetens höjande utbildningar. Det gällde både fackinriktade och 
beteendeinriktade utbildningar med målsättningen att höja kompeten
sen inom kommunikation och bemötande, samt fackkunskap.

Avdelningen saknade personella resurser för att utföra all den till
syn och kontroll som lagstiftningen kräver. Däremot genomfördes till
syn och kontroll enligt beslutade planer.

Avdelningen har uppdrag från kommunfullmäktige att redovisa 
antalet utförda tillsyns och kontrolltimmar samt antalet debiterade 
tillsyns och kontrolltimmar inom respektive område. 

Område Debiterade timmar 
(h) eller antal (st)

Utförda timmar  
(h) eller antal (st)

Livsmedel 296 h 302 h
Miljöskydd, årlig tillsynsavgift 333,5 h 321 h
Diarieförda ärenden för avdelning-
en år 2014

448 st  
(1 000 handlingar) – 

Klagomål, ej tillsynsobjekt – 
98 h  

(59 h obefogade)
Värmepumpar/enskilda avlopp/
renhållningsdispenser 73 st – 
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Räddningstjänsten
Kompetenshöjande utbildningar för styrkeledarna genomfördes. 

Planerade tillsyner på olika objekt uppnåddes enligt lagen om skydd 
mot olyckor (LSO). Antalet tillsyner minskade på grund av bättre upp
följningar. Detta medförde även betydligt högre kvalitet på de genom
förda tillsynerna. 

Samverkan med andra räddningstjänster inom Umeåregionen fort
satte i samma omfattning.

Räddningstjänsten genomförde ett antal träffar med fastighets ägare 
och verksamheter utifrån planerade besök. Några informations tillfällen 
uppstod när verksamheterna kontaktade räddningstjänsten för sam
råd. Räddningstjänsten utbildade all vårdpersonal vid Äldrecenter i 
Vännäsby i systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Företag fick information om hur det systematiska brandskydds arbetet 
ska genomföras enligt lagen om skydd mot olyckor.

Plan- och byggavdelningen
Plan och byggavdelningen är engagerad i samhällsbyggnadsfrågor i tät
orten och landsbygd. Privatpersoner och företag som visar intresse för 
etablering, utveckling eller nybyggnation fick hjälp med kart material 
och information.

En dialog med polisen inleddes om förbättring av trafiksituationen 
i Vännäs tätort. Avdelningen fick indikationer från medborgarna om 
att den är otrygg och att gällande bestämmelser överträds. 

Avdelningen kommer att vara delaktig i uppdateringen av kommunens 
översiktsplan och deltog i Trafikverkets nätverksträffar om trafikstrategier. 

Omvärldsanalys
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Förändringar i lagstiftning och andra regelverk påverkar arbetet inom 
miljö och hälsoskyddsområdet mest av allt. Flera arbetsområden är 
gränsöverskridande, vilket innebär att händelser i omvärlden påverkar 
avdelningens arbete. Det innebär ett stort informationsansvar gentemot 
bland annat näringslivet.

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten arbetade mycket med tillsyner enligt lagen om skydd 
mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE). Därmed kommer företag och kommunens verksam heter att för
bättra sitt brandskydd och arbeta mer förebyggande. Arbetet med att 
besöka skolorna under året kunde inte uppfyllas på grund av att det 
förebyggande arbetet tog mer tid än beräknat.

Antalet onödiga larm (automatlarm) minskade, men det är fort
farande kommunala verksamheter som har flest utlösta larm. Troligt
vis beror det på eftersatt underhåll. 
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Plan- och byggavdelningen
Detaljplaner togs fram med fokus på hållbarhet, speciellt gällande 
kommunikationer, risk och sårbarhet samt klimatförändringar. Det 
blir allt viktigare med regionalplanering och att involvera många i 
samhälls planeringen. Enligt EUdirektiv ställs stora krav på kommu
nerna i GISfrågor och samverkan kring geodata. Detta är även viktigt 
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Länsstyrelsen arbetade fram olika planeringsunderlag och väg
ledningar som kommer att påverka kommunerna i bedömningar vid 
bygglovsprövning och detaljplaner. Utredningarna omfattar bland 
annat konsekvenser av klimatförändringar, dammbrott samt hante
ring av riksintressen. 

Framtidsbedömning
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Samarbete och samverkan mellan miljökontoren inom Umeår egionen 
och länet kommer att pågå som tidigare. Det sker även samverkan mellan 
bygg, plan och miljökontoren i länet, speciellt genom Miljö samverkan 
Västerbotten. En beredningsgrupp finns för de frågor som behandlas 
på gemensamma träffar. Träffar för politiker och tjänstemän arran
geras. Miljösamverkan Västerbotten gav en avsevärd kompetens ökning 
för kommunerna i länet, både utbildnings och tillsyns projektmässigt. 
Plan och miljönämnden ser allvarligt på att projektet inte blir perma
nent i regionens regi, utan fortsätter som projekt med finans iering i 
endast ett år. Avdelningen behöver, enligt behovs inventering, ytterli
gare en och en halv tjänst för att uppfylla krav på tillsyn och kontroll 
enligt miljöbalken och livsmedels lagen. I första hand handlar det om 
hälsoskydds och kemikalietillsynen.

Räddningstjänsten
Vid senaste rekryteringen år 2014 hade räddningstjänsten 13 sökande, 
varav tio män och tre kvinnor. Sex nya deltidsbrandmän anställdes, 
fyra män och två kvinnor. 

Kommunen är sårbar på grund av beroendet av de lokala företagens 
vilja att låta sin personal, som är deltidsbrandmän, lämna den ordi
narie arbetsplatsen vid ett larm. Kommunen är enligt lag skyldig att 
tillhanda hålla en räddningstjänst. Hur kommunen som organisation 
kan främja sina medarbetares möjlighet att ingå i kommunens deltids
kår bör disku teras i större utsträckning. 

Plan- och byggavdelningen
Plan och miljönämnden har förhoppningen att Region Västerbotten, 
till sammans med länsstyrelsen, kan bistå med vägledning och hjälp 
inom regional samhällsplanering och GISfrågor. I en samverkan krävs 
engagemang från varje part och Vännäs kan bidra med mycket efter
som kommunen ligger långt fram i användningen av geodata. 

Med införandet av verksamhetssystemet Vision Bygg kvalitetssäkras 
tillsynen, vilket gör att man bättre kan följa upp ärenden och förenkla 
ärendehanteringen.  
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Plan- och miljönämnden

Avdelningen kommer under 2015 fortsätta arbetet med att försöka rekry
tera en gemensam stads och planarkitekt tillsammans med Bjurholms 
och Vindelns kommuner. På så sätt kan konsultkostnaderna hållas låga 
och kommunen får chansen att stärka en mellan kommunal samverkan.

Uppföljning av målen
Statistik för löneskillnader gäller hela samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Bedömningen är att skillnaden inte var så stor för plan och miljö
nämndens personal. 

Av plan och miljönämndens personal var det endast deltidsbrand
männen som inte hade 100 procent anställning. Systemet med deltids
brandmän bygger på att de har anställning hos annan arbetsgivare 
eller inom kommunen och rycker ut vid larm under sin tjänstgörings
vecka. De ska även vara aktiva när personalbehovet vid utryckning är 
extra stort på grund av dess art och omfattning.

Bortsett från deltidsbrandmännen var könsfördelningen 25 procent 
män och 75 procent kvinnor. Om deltidsbrandmännen ingår i beräk
ningen var könsfördelningen 80 procent män och 20 procent kvinnor.

Omvärldsanalys
Få resurser skapar en stor sårbarhet hos en liten kommun som Vännäs. 
Därför är rutiner viktigt i både arbete och verksamhetsplaner för att 
smidigare kunna ersätta personal. Strukturerat arbetssätt är även viktigt 
för en bra arbetsmiljö och för att uppmärksamma hög arbetsbelastning. 

Framtidsbedömning
Räddningstjänsten arbetade systematiskt vid rekryteringar av deltids
brandmän för fler kvinnor inom räddningstjänsten. Vid årsskiftet anställ
des två kvinnliga brandmän, vilket gjorde att målsättningen för att bryta 
mansdominansen inom räddningstjänsten i Vännäs uppfylldes.

Medarbetare
Kommunfullmäktiges mål Plan och miljönämndens mål Resultatindikator

 z  Medarbetarna trivs.  z  Medarbetarna trivs.  z Medarbetarindex
 z  Vännäs kommun har 

bra ledare med ett gott 
ledarskap.

 z  Plan- och miljönämnden 
har bra ledare med ett gott 
ledarskap.

 z Ledarskapsindex

 z  Vännäs kommun har 
jämställda arbetsplatser.

 z  Plan- och miljönämnden har 
jämställda arbetsplatser.

 z Löneskillnad mellan könen
 z Medarbetarnas bedömning av möjlighet till medskapande
 z Procent andel anställda kvinnor respektive män

 z  65 procent av kommu-
nens tillsvidareanställda 
ska ha en heltids-
anställning.

 z  65 procent av tillsvidare-
anställda ska ha en heltids-
anställning.

 z Personalstatistik, män och kvinnor

 z  Sjukfrånvaron är högst  
5 procent.

 z  Sjukfrånvaron är högst 
5 procent.

 z Sjukfrånvarostatistik, män och kvinnor
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Plan- och miljönämnden

Räddningstjänsten ska fortsätta arbetet med att öka antalet kvinnor 
vid kommande rekryteringar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetade för 
en ombyggnad till blåljushus av befintliga byggnader, ombyggnader av 
vagnhallen samt en ny ledningscentral.

Kommunfullmäktige beslutade att inte fullfölja planerna på en 
nybyggnad av brandstationen av ekonomiska skäl.

Det är fortfarande problem med lokalerna ur arbetsmiljösynpunkt 
och det finns fortfarande inte någon reservkraft i byggnaden, vilket 
uppmärksammades under ett längre strömavbrott.

Inom några år får nämndens avdelningar pensionsavgångar på 
nyckel positioner. En strategisk personalförsörjningsplan bör tas fram 
och tid kommer att avsättas för erfarenhetsåterföring mellan med
arbetarna på plan och miljönämnden.

En gemensam arkitektresurs diskuteras med kranskommunerna. 

Uppföljning av uppdrag
Utöver de uppgifter och ansvarsområden som plan och miljönämn
den har, uttalade kommunfullmäktige särskilda direktiv och uppdrag 
för planperioden mellan 2014 och 2016. Uppdragens genomförande 
följs upp i nedanstående tabell.

Uppdrag Resultat Kommentar

Att satsa på och underlätta för ett ökat 
bostadsbyggande i såväl tätort som 
landsbygd. Nya attraktiva bostads-
områden ska skapas och boende 
och boendeetableringar underlättas 
genom dialog med landsbygdens 
företrädare och markägare.

Genomfört. Uppdraget genomfördes i 
den mån plan- och miljö-
nämnden har förfogande-
rätt.
Indikationer på hinder som 
kan försvåra utvecklingen 
delges till kommunstyrelsen 
och andra instanser som 
kan förenkla eller ge plan- 
och miljönämnden upp-
draget att utreda frågan.

Jämställdhetsfrågor ska särskilt belysas 
vid beslut under perioden.

Genomfört. Checklista för jämställdhet 
används vid framtagande 
av detaljplaner.
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Vännäs Fastigheter AB

Vännäs Fastigheter AB 

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Vännäs Industrihus AB bildades 1988 tillsammans med Vännäs kom
mun och företagare på Vännäsby Industriområde. Bolaget skall förvalta 
lokaler till näringslivet i Vännäs Kommun och ägs sedan 19991001 
till 100 procent av Vännäs kommun.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Kommunfullmäktige i Vännäs kommun antog i slutet av år 2013 en 
viljeinriktning om att bolagisera kommunens fastighetsbestånd. I 
samband med viljeinriktningen beslutades även att en verkställande 
direktör skulle anställas i bolaget Vännäs Industrihus AB och där 
utreda samt implementera fullmäktiges viljeinriktning. Den 15 augusti 
år 2014 tillträdde den verkställande direktören sin tjänst i bolaget. 
Utredningen valdes att delas upp i två steg. Steg ett var att utreda en 
bolagisering av resultatenheten Vännäs Bostäder med implementering 
den 1 januari år 2015. Steg två är att utreda en bolagisering av det res
terande kommunala fastighetsbeståndet med preliminär tillträdesdag 
den 1 jan år 2016.

Kommunfullmäktige antog under året en ny bolagsordning för Vän
näs Industrihus AB vid sammanträdet den 27 oktober år 2014 som bland 
annat reglerade att bolaget fick bedriva verksamhet som var förenligt 
med fastighetsbeståndet som var föremål för bolagisering. I samband 
med revidering av bolagsordningen namnändrades bolaget till Vännäs 
Fastigheter AB från Vännäs Industrihus AB. 

Utredningsarbetet gällande förvärvet av Vännäs bostäder besluta
des av kommunfullmäktige den 8 december med tillträdesdatum den 
1 januari 2015. Köpeskillingen uppgick till cirka 264 mkr som finansie
rades genom att bolaget erhöll ett aktieägartillskott om 71,5 mkr den 
8 december år 2014. Kvarvarande köpeskilling finansieras genom att 
Vännäs Fastigheter AB övertar befintliga externa lån på fastighetsbe
ståndet om cirka 192,5 mkr vid tillträdesdagen. Prognostiserad omsätt
ning på det förvärvade fastighetsbeståndet uppgår till cirka 36 mkr där 
fyra medarbetare kommer att övergå från Vännäs kommun till Vännäs 
Fastigheter AB vid tillträdesdagen.



Vännäs kommuns årsredovisning 2014 89

 Vännäs Fastigheter AB

Vännäs Fastigheter AB:s fastighetsbestånd har i stort sett varit fullt 
uthyrt under räkenskapsåret. Fastigheten Fällan 7 har haft en vakans på 
ett fack om 288 m2 men där pågår det förhandlingar med potentiella 
hyresgäster. Inga större ombyggnationer har skett under året. Resul
tatet har påverkats av utredningskostnader och kostnader för den verk
ställande direktören varför årets resultat enbart uppgår till cirka 40 tkr 
före skatt.

Under år 2014 har bolaget ägt följande fastigheter med respektive hyresgäst:

Fällan 7 Brännlands Cider AB, Kaj Johanssons Åkeri AB, Mark och 
Grund AB och Vännfors Bygg AB

Gärdet 7 Returcentrum (Vännäs kommun) och GS Däckservice AB
Åkern 1 Germ AB
Thor 5 Celsa Steel Service AB
Thor 6 Liljaskolan (Vännäs kommun)
Trinnliden 6:1 Distriktsveterinärerna (Jordbruksverket)
Trinnliden 7:5 Vännäs Pall och Spik (Vännäs kommun) och Lackcenter
 Pollux 1 Företagshotell som främst hyrs ut till mindre företagare

Flerårsöversikt
2014 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning tkr 4 582 4 840 4 612 4 760 4 174
Resultat efter finansiella poster tkr 26 599 – 160 442 887
Soliditet % 63,0 12,2 11,2 11,9 11,2

Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 74 131 538
Årets resultat 33 756
Totalt 74 165 294

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen 
disponeras enligt följande
Balanseras i ny räkning 74 165 294
Totalt 74 165 294



Räkenskaper
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Balansräkning

Resultaträkning –  
och sammanställd redovisning
mkr Not KOMMUNEN KONCERNEN

2014 2013 2014 2013

Verksamhetens intäkter 1 264,4 274,6 268,2 279,1
Verksamhetens kostnader 2 – 731,0 – 736,3 – 732,1 – 737,6
Avskrivningar 3 – 25,5 – 25,5 – 27,3 – 27,3
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER – 492,1 – 487,2 – 491,2 – 485,7

Skatteintäkter 4 350,2 344,0 350,2 344,0
Generella statsbidrag och utjämning 5 151,0 148,3 151,0 148,3
Finansiella intäkter 6 6,1 4,3 6,1 4,3
Finansiella kostnader 7 – 8,3 – 10,3 – 9,2 – 11,3
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 6,9 – 0,9 6,9 – 0,4

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0
Skatt 8 0,0 0,0 0,0 – 0,1
ÅRETS RESULTAT 9 6,9 – 0,9 6,9 – 0,5

Vissa avrundningsdifferenser förekommer p.g.a. omvandling till miljoner kronor.
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Resultaträkning

mkr Not KOMMUNEN KONCERNEN
2014 2013 2014 2013

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 10 590,4 535,8 642,1 589,2
Finansiella anläggningstillgångar 11 80,2 8,6 5,2 5,1
Summa anläggningstillgångar 670,6 544,4 647,3 594,3

Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter 12 26,5 26,4 26,5 26,4
Fordringar 13 6,6 12,1 7,1 12,4
Kortfristiga placeringar 14 53,0 47,6 53,0 47,6
Kassa och bank 15 87,5 96,7 87,7 96,7
Summa omsättningstillgångar 173,6 182,8 174,3 183,1

SUMMA TILLGÅNGAR 844,2 727,2 821,6 777,4

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 16 246,7 239,9 249,4 242,6
   därav årets resultat 6,8 – 0,9 6,8 – 0,5
Summa eget kapital 246,7 239,9 249,4 242,6

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 17 36,9 33,3 36,9 33,3
Övriga avsättningar 18 5,2 3,9 5,2 3,9
Summa avsättningar 42,1 37,2 42,1 37,2

Obeskattade reserver 19 0,0 0,0 0,5 0,5

Skulder
Långfristiga skulder 20 352,0 323,0 397,0 368,0
Kortfristiga skulder 21 203,4 127,1 132,6 129,1
Summa skulder 555,4 450,1 529,6 497,1

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 844,2 727,2 821,6 777,4

Ställda panter och ansvarsförbindelser 22 321,2 336,8 321,2 336,8

Vissa avrundningsdifferenser förekommer p.g.a. omvandling till miljoner kronor.

Balansräkning



Vännäs kommuns årsredovisning 201494

Kassaflödesanalys

mkr Not KOMMUNEN KONCERNEN
2014 2013 2014 2013

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 16 6,8 – 0,9 6,8 – 0,5
Ej kassaflödespåverkande post (justerad ferielöneskuld) 0,0 – 8,4 0,0 – 8,4
Justering för av- och nedskrivningar 23 25,8 34,3 27,6 36,2
Justering för gjorda avsättningar 24 8,1 5,8 8,1 5,8
Kassaflöde från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 40,7 30,8 42,5 33,1

Ökning (–)/minskning (+) kortfristiga fordringar 13 5,5 14,1 5,3 14,6
Ökning (–)/minskning (+) exploateringsfastigheter 12 – 0,1 – 1,4 – 0,1 – 1,4
Ökning (+)/minskning (–) kortfristiga skulder 21 76,3 25,3 3,5 24,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 122,4 68,8 51,2 70,3

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar 10,11 – 151,9 – 32,7 – 80,5 – 34,1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 25 0,0 0,6 0,0 0,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten – 151,9 – 32,1 – 80,5 – 33,6

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån (+) 26 39,0 39,3 39,0 39,3
Amortering av långfristiga lån (–) 27 – 13,2 – 9,3 – 13,2 – 9,3
Ökning av långfristiga fordringar (–) 28 – 0,1 – 0,1 – 0,1 – 0,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 25,7 29,9 25,7 29,9

Årets kassaflöde – 3,8 66,6 – 3,6 66,6

Likvida medel vid årets början 144,3 77,7 144,3 77,7
Likvida medel vid årets slut 140,5 144,3 140,7 144,3
Förändring likvida medel – 3,8 66,6 – 3,6 66,6

Vissa avrundningsdifferenser förekommer p.g.a. omvandling till miljoner kronor.

Kassaflödesanalys
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Noter

Noter

mkr 2014 2013

Not 5 Generella statsbidrag  och 
utjämning
Inkomstutjämningsbidrag 85,2 81,5
Kostnadsutjämningsbidrag 10,0 4,4
Generellt statsbidrag LSS 34,5 37,3
Strukturbidrag 5,2 7,6
Regleringsbidrag 2,0 3,9
Kommunal fastighetsavgift 13,7 13,6
Införandetillägg 0,3 0,0
Summa 150,9 148,3

Not 6 Finansiella intäkter
Utdelning på aktier och andelar 5,5 2,0
Ränteintäkter 0,2 2,3
Övriga finansiella intäkter 0,4 0,0
Summa 6,1 4,3
Bolagen 0,0 0,0
Summa koncernen 6,1 4,3

Not 7 Finansiella kostnader
Räntor - Vännäs kommun – 3,1 – 6,0
   varav effekt avseende sänkt RIPS-ränta 0,0 – 3,2
Räntor - Vännäs Bostäder – 5,1 – 4,3
Summa – 8,2 – 10,3
Bolagen – 0,9 – 1,0
Summa koncernen – 9,1 – 11,3

Not 8 Skatt 
Skatt avseende Vännäs Industrihus AB 0,0 – 0,1

Not 9 Jämförelsestörande poster
Intäkter
   Återbetalning AFA 0,0 11,1
   Reavinster 0,0 0,5

Kostnader
   Justering för RIPS-räntan 0,0 – 2,6
   Reaförluster 0,0 – 2,1
   Förväntad reaförlust byaskolor 0,0 – 6,9
    Överavsättning avseende  

särskild löneskatt – 6,0 0,0
Summa – 6,0 0,0

mkr 2014 2013

Not 1 Intäkter
Försäljningsmedel 8,3 8,9
Försäljning av entreprenader och 
verksamheter 112,1 115,9
Taxor och avgifter 39,6 40,0
Hyror och arrenden 37,0 35,6
Bidrag 67,3 63,1
Återbetalning AFA-medel 0,0 11,1
Summa 264,3 274,6
Bolagen 5,2 5,4
Summa 269,5 280,0
Eliminering koncern – 1,3 – 0,9
Summa koncernen 268,2 279,1

Not 2 Kostnader
Material och förbrukningsinventarier – 49,6 – 44,5
Personalkostnader – 502,7 – 493,7
Bidrag – 13,9 – 15,8
Entreprenader och köp av verksamheter – 69,8 – 85,5
Tjänster – 41,6 – 38,6
Hyror – 29,1 – 31,5
Bränsle, energi och vatten – 24,2 – 26,7
Summa – 730,9 – 736,3
Bolagen – 2,5 – 2,2
Summa – 733,4 – 738,5
Eliminering koncern 1,3 0,9
Summa koncernen – 732,1 – 737,6

Not 3 Avskrivningar
Vännäs kommun – 16,9 – 16,9
Liljaskolan – 1,5 – 1,5
Kabel-tv/internet – 0,7 – 0,7
Vännäs Bostäder – 6,4 – 6,4
Summa – 25,5 – 25,5
Bolagen – 1,8 – 1,8
Summa koncernen – 27,3 – 27,3

Not 4 Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt 351,1 345,9
Preliminär slutavräkning innevarande år – 0,9 – 2,1
Slutavräkningsdifferens föregående år 0,1 0,2
Summa 350,3 344,0
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Noter

mkr 2014 2013

Not 13 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 13,8 12,0
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter – 24,4 – 14,7
Fordringar på staten 12,2 9,7
Övriga kortfristiga fordringar 5,0 5,1
Summa kommunen 6,6 12,1
Bolagen 0,5 0,3
Summa koncernen 7,1 12,4

Not 14 Kortfristiga placeringar
Placering Swedbank 11,2 10,9
Placering Handelsbanken 41,8 36,7
Summa kommunen 53,0 47,6
Bolagen 0,0 0,0
Summa koncernen 53,0 47,6

Not 15 Kassa och bank
Vännäs kommun har avtal om finansiella tjänster med 
Swedbank AB i Vännäs. Avtalet innebär förutom sedvanliga 
banktjänster även hantering av likvida medel samt en kredit 
om 10 mkr.

Bank 87,5 96,7
Summa kommunen 87,5 96,7
Bolagen 0,2 0,0
Summa koncernen 87,7 96,7

Not 16 Eget kapital
Ingående balans 2 39,9 249,2
Årets resultat 6,9 – 0,9
Justerad ferielöneskuld 0,0 – 8,4
Summa kommunen 246,8 239,9
Bolagen 2,6 2,6
Summa koncernen 249,4 242,5

Årets utfall
Va 1,0 1,1
Renhållning och avfall 1,3 1,0

mkr 2014 2013

Not 10 Materiella anläggningstillgångar
Mark och byggnader
Anskaffningsvärde 825,3 802,3
Årets nyanskaffning 74,8 29,7
Ackumulerade avskrivningar – 313,5 – 297,7
Årets avskrivningar – 22,2 – 22,3
Summa mark och byggnader 564,4 512,0

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde 105,3 101,6
Årets nyanskaffning 5,6 3,1
Ackumulerade avskrivningar – 81,6 – 77,5
Årets avskrivningar – 3,4 – 3,4
Summa maskiner och inventarier 25,9 23,8

Summa materiella 
anläggningstillgångar 590,3 535,8

Specifikation av innehavet
Markreserv 3,8 3,8
Verksamhetsfastigheter 452,3 413,2
Nedskrivning verksamhetsfastigheter 
(”Byaskolor”) 0,0 – 6,8
Vägar, broar och gator 41,7 40,7
VA- och renhållningsanläggningar 28,2 23,4
Övriga anläggningar 38,5 37,7
Maskiner och inventarier 25,8 23,8
Summa kommunen 590,3 535,8
Bolagen 51,7 53,4
Summa koncernen 642,0 589,2

Not 11 Finansiella 
anläggningstillgångar
Aktier, andelar, grundfondskapital i db 76,9 5,4
Övriga aktier, andelar, grundfondskapital 0,0 0,0
Långfristiga fordringar 3,3 3,2
Summa kommunen 80,2 8,6
Bolagen – 75,0 – 3,5
Summa koncernen 5,2 5,1

Not 12 Exploateringsfastigheter
Ingående balans 26,4 25,1
Förändring p.g.a. försäljning, brand och 
rivning av fastigheter 0,1 1,3
Summa kommunen 26,5 26,4
Bolagen 0,0 0,0
Summa koncernen 26,5 26,4
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Noter

mkr 2014 2013

Not 17 Avsättning för pensioner
Under 2014 skrevs nytt avtal med Skandikon avseende 
pensionsadministration m.m. På grund av bytet av leverantör 
uppstår svårigheter med specifikationen och jämförbarhet mot 
tidigare år.

Ingående avsättning, inklusive löneskatt 33,3 28,5
Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,6
Årets utbetalningar – 0,8
Sänkning diskonteringsränta 2,6
Årets intjänande 1,5
Slutbetalning FÅP 0,1
Övriga poster 3,6 0,0
Förändring av löneskatt 0,9
Summa kommunen 36,9 33,3
Bolagen 0,0 0,0
Summa koncernen 36,9 33,3

Not 18 Övriga avsättningar
Ingående avsättning avseende deponi 3,9 2,9
Årets förändring renhållning och avfall 1,3 1,0
Summa kommunen 5,2 3,9
Bolagen 0,0 0,0
Summa koncernen 5,2 3,9

Not 19 Obeskattade reserver  
(Vännäs Fastighets AB)
Ackumulerade överavskrivningar 0,1 0,1
Periodiseringsfond 0,4 0,4
Summa 0,5 0,5

Not 20 Långfristiga skulder
Lån Vännäs kommun 162,2 130,2
Lån Vännäs Bostäder 186,6 192,8
Skuld till avgiftskollektiv (va).  
Ny redovisningsprincip 2014. 3,2 0,0
Summa kommunen 352,0 323,0
Bolagen 45,0 45,0
Summa koncernen 397,0 368,0

mkr 2014 2013

Not 21 Kortfristiga skulder
Kortfristig del/långfristig skuld 8,0 8,5
Leverantörsskulder 48,5 38,5
Intjänade pensioner inklusive löneskatt 19,4 25,4
Semester- och övertidsskuld 33,6 32,9
Förutbetalda intäkter och upplupna 
kostnader 15,5 14,6
Avräkning kommunalskatt 3,0 – 1,8
Kortfristiga skulder till koncernföretag 71,5 0,0
Övriga kortfristiga skulder 4,0 9,0
Summa kommunen 203,5 127,1
Bolagen – 70,8 2,0
Summa koncernen 132,7 129,1

Not 22 Ställda panter och 
ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser
Pensionsskuld t.o.m. 1997-12-31 (Risk 1) 210,8 223,6
Särskild löneskatt 51,1 54,2
Pensionsskuld förtroendevalda (Risk 1) 1,6 1,3
Särskild löneskatt 0,4 0,3
Summa 263,9 279,4

Borgensförbindelse
Förlustansvar för Egna hem  (Risk 2) 0,8 1,0
Festplatsen i Vännäsby, Ekonomisk 
förening (Risk 2) 1,0 1,0
Vännäs Industrihus AB (Risk 1) 55,5 55,5
Summa 57,3 57,5

Summa totalt 321,2 336,8

Risk 1 = låg risk, 4 = hög risk
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Noter

mkr 2014 2013

Not 24 Avsättningar
Ingående avsättning pensioner 33,3 28,5
Utgående avsättning pensioner 36,9 33,3
Årets förändring pensioner 3,6 4,8

Ingående avsättning övrigt 3,9 2,9
Utgående avsättning övrigt 5,2 3,9
Årets förändring övrigt 1,3 1,0

Årets förändring kommunen 4,9 5,8

Tillkommer avsättning för långfristig skuld 
till avgiftskollektiv (va) 3,2
Summa totalt 8,1 5,8

Not 25 Försäljning av 
anläggningstillgångar
Försäljningspris fastighet 8:16 0,6

Not 26 Nyupptagna lån
Vännäs kommun (Kommuninvest) 39,0 30,3
Vännäs kommun, Vännäs Bostäder 
(Kommuninvest) 0,0 9,0
Summa kommunen 39,0 39,3
Bolagen 0,0 0,0
Summa koncernen 39,0 39,3
Not 27 Amortering av långfristiga lån
Amortering lån Vännäs kommun 7,0 2,1
Amortering lån Vännäs Bostäder 6,2 5,9
Ökning/minskning kortfristig del/
långfristig skuld – 1,3
Summa kommunen 13,2 9,3
Bolagen 0,0 0,0
Summa koncernen 13,2 9,3

Not 28 Ökning av långfristiga 
fordringar
Kommuninvest 0,0 0,0
Skogsägarna 0,0 0,0
Husbyggnadsvaror, HBV 0,1 0,1
Summa kommunen 0,1 0,1
Bolagen 0,0 0,0
Summa koncernen 0,1 0,1
Vissa avrundningsdifferenser förekommer p.g.a. omvandling till 
miljoner kronor.

mkr 2014 2013

Vännäs kommun har i januari 2007 ingått en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner 
som per 2014-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk för-
ening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen 
av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt 
ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till stor-
leken på de medel som respektive medlemskommun lånat av 
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlems kommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening. 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av  Vännäs kom-
muns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras 
att per 2014-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 299 065 476 978 kronor och totala tillgångar 
till 290 729 650 160 kronor. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 343 438 096 kronor och andelen av 
de totala tillgångarna uppgick till 333 840 468 kronor. 

Not 23 Justering för av och 
nedskrivningar
Avskrivningar
Vännäs kommun – 16,9 – 16,9
Liljaskolan – 1,5 – 1,5
Kabel-tv/internet – 0,7 – 0,7
Vännäs Bostäder – 6,4 – 6,4
Summa – 25,5 – 25,5
Nedskrivningar
Torpet/Orren 1 0,0 – 1,7
Vännäs 38:1 0,0 – 0,4
Summa 0,0 – 2,1

Bråns skola 0,0 – 3,3
Tväråbäcks skola 0,0 – 2,5
Pengsjö skola 0,0 – 1,1
Utfall försäljning av ”Byaskolor” – 0,3 0,0
Summa – 0,3 – 6,9

Summa kommunen – 25,8 – 34,5
Bolagen – 1,8 – 1,8
Summa koncernen – 27,6 – 36,3
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tkr Not 2014 2013

Verksamhetens intäkter 1 8 288,5 9 047,5
Verksamhetens kostnader 2 – 6 275,1 – 7 316,5
Avskrivningar 3 – 1 405,4 – 1 021,0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 608,0 710,0
Skattintäkter 0,0 0,0
Generella statsbidrag och utjämning 0,0 0,0
Finansiella intäkter 0,0 0,0
Finansiella kostnader 4 – 608,0 – 710,0

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER – 0,0 – 0,0
Extraordinära intäkter 0,0 0,0
Extraordinära kostnader 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT – 0,0 – 0,0

VA-verksamhet

Resultaträkning

Noter
tkr 2014 2013

Not 1 Intäkter
Anslutningsavgifter 55,9 44,8
Brukningsavgifter 7 895,1 7 640,2
Överuttag (– )/ underuttag (+) – 995,4
Övriga intäkter 38,1 19,6
Interna intäkter 1 294,8 1 342,9
Summa 8 288,5 9 047,5

Not 2 Kostnader
Material – 661,6 – 788,1
Personalkostnader – 1 851,9 – 1 837,1
Köp av tjänst – 534,6 – 472,3
Energikostnader – 1 070,2 – 1 269,4
Fördelade gemensammma kostnader – 29,5 – 29,5
Övriga kostnader – 1 087,6 – 1 865,2
Fördelade gemensammma  
interna kostnader – 131,4 – 132,4
Övriga interna kostnader – 908,3 – 922,6
Summa – 6 275,1 – 7 316,5

tkr 2014 2013

Not 3 Avskrivningar
Slamlaguner – 16,0 – 4,0
Reningsverk – 71,0 – 71,0
Kompostanläggning – 20,0 – 20,0
Vattenledningar – 730,0 – 404,0
Grundvattentäkt – 522,0 – 522,0
VA-Sop debiteringssystem – 46,4 0,0
Summa – 1 405,4 – 1 021,0

Not 4 Finansiella kostnader
Intern ränta – 608,0 – 710,0
Summa – 608,0 – 710,0
Under 2014 uppgick internräntan till 3% 
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Investeringsredovisning

(tkr) Utfall Budget Avvikelse

Kommunstyrelsen 75 162 106 901 31 739
   varav kommunledningskontoret 375 900 525
   varav samhällsbyggnadsförvaltningen 74 787 106 001 31 214
       varav Vännäs Fastigheter 2 502 17 200 14 698
Plan- och miljönämnden 278 292 14
Barn- och utbildningsnämnden 2 640 2 742 102
Liljaskolans styrelse 1 782 2 200 418
Vård- och omsorgsnämnden 521 1 025 504
Summa 80 383 113 160 32 777

Exploatering mark – 120 – 2 085
   Försäljning 443
   Inköp 563

Större investeringar under året
(tkr) Utfall Budget Avvikelse

Kommunstyrelsen 75 162 106 901 31 739
Ärende- och dokumenthanteringssystem 249 500 251
Vegaskolan − nyproduktion lokaler 50 935 37 706 – 13 229
Nytt bostadsområde Vännäsby 3 672 3 228 – 444
Statsrådet 1, 11, 12 2 200 2 200 0
Gator − förnyelse och beläggning 2 058 2 056 – 2
VA-ledningar till Brån 1 391 1 391 – 0
Liljaskolan − tak 1 345 954 – 390
Ny förskola 1 156 12 500 11 344
Vattentäkt Önskansnäs 912 0 – 912
Omklädning fritidsområdet 780 364 – 416
Energieffektivisering 744 1 389 645
VA-verk 647 688 40
Förnyelse dagvatten 605 700 95
Kv Bussen ombyggnad för posten och VÄBO 602 1 700 1 098
Serviceledningar 592 501 – 91
Vega 6 − om- och tillbyggnad kök, matsal 564 0 – 564
Förnyelse spillvattenledningar 564 409 – 155
Ny gång- och cykelväg, förskola 
Myranområdet 536 238 – 299
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Investeringsredovisning

(tkr) Utfall Budget Avvikelse

Serviceanläggning vid konstgräsplan 519 336 – 182
Medborgarhuset dränering och ombyggnad 513 2 000 1 487
Renovering byggnader, Lägret 494 0 – 494
Punktförbättring huvudledningar 480 839 359
Konstgräsplan 449 240 – 209
Renhållning 426 426 0
Flytt av huvudvattenledning 340 1 717 1 377
Lekplatser 314 250 – 64
Liljaskolan − ombyggnad internat 250 7 493 7 242
Vega − utbyggnad gymnastiksal 238 250 12
Kompostanläggning 206 206 0
Övrigt med utfall < 200 tkr 1 379 26 620 25 241

Barn och utbildningsnämnden 2 640 2 742 102
Grundskola inventarier 1 708 Ingår ovan Ingår ovan
Uppdatering it-miljö 465 Ingår ovan Ingår ovan
Förskola inventarier 317 Ingår ovan Ingår ovan
Förskola inventarier, Lägret 150 242 92

Liljaskolans styrelse 1 782 2 200 418
Datautrustning 965 900 – 65
Övriga inventarier 817 1 300 483

Plan och miljönämnden 278 292 14
Byggreda, Miljöreda ärendesystem 245 259 14
Övrigt 33 33 0

Vård och omsorgsnämnden 521 1 025 504
Nytt verksamhetssystem 521 600 79
Övrigt 0 425 425

0
Summa 80 383 113 160 32 777
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Redovisningprinciper

Redovisningsprinciper

Redovisningen har skett enligt god redovisningssed 
och i huvudsaklig överensstämmelse med den kom
munala redovisningslagen och Redovisningsrådets 
anvisningar.

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hän
förliga till redovisningsåret, har i huvudsak skuldbok
förts och belastat verksamhetsåret.

Utställda fakturor (kundfordringar) efter årsskiftet, 
men hänförliga till redovisningsåret, har fordrings
bokförts och tillgodogjorts årets redovisning (konsum
tionsavgifter, hyror m fl avgifter).

Kostnadsräntor som hör till redovisningsåret, men då 
betalning skett efter årsskiftet, har skuldbokförts.

Intäktsräntor som inflyter efter årsskiftet har fordrings
bokförts och tillgodoräknats redovisningsåret.

Kursvinster och kursförluster har under året bokförts 
som finansiell kostnad/intäkt.

Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har 
i största möjliga utsträckning periodiserats till rätt år.

Sociala avgifter har bokförts som procentuella pålägg i 
samband med löneredovisningen enligt följande:

Anställda med kommunal kompletteringspension 
(inkl lärarpersonal): 38,46%

Uppdragstagare (förtroendemän, fosterföräldrar, 
förmyndare m fl): 31,42%

Löneskatt, pensioner: 24,26%

De anställdas fordran på kommunen i form av ej utta
gen semester och övertid har bokförts.

Pensionsskuld till de anställda har bokförts.

Statsbidrag till olika verksamheter och investeringar 
– i den mån sådana utgått – har periodiserats till rätt 
verksamhetsår.

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp 
till anskaffningskostnaden minus eventuella investe
ringsbidrag och avskrivningar.

Under 2014 har ett arbete påbörjats avseende infö
rande komponentavskrivningar. För två nyinvesteringar, 
Vegaskolan och förskolan Myran har komponenterna 
identifierats. Arbetet med införande av komponentav
skrivningar kommer att fortsätta under 2015. 

Tillgångar kan bestå av många olika komponenter 
som har olika nyttjandetid. I stället för som idag skriva av 
hela tillgången med en ”schablonandel” per år skrivs res
pektive komponent av utifrån sin förväntade nyttjandetid.

Kapitalkostnader består dels av linjär avskrivning, dels 
av intern ränta (3,0%). 

Avskrivningar sker linjärt, dvs. med lika stort belopp 
varje år, enligt plan efter följande procentsatser:

Inventarier 10%

Fordon och maskiner 10-20%
Fastigheter och anläggningar 2-5%
Mark, aktier, andelar avskrivs ej

Skatteintäkter har periodiserats enligt Redovisningsrå
dets anvisningar.

Särskild löneskatt har beräknats på årets pensionsav
sättning.

Upplupna timvikarielöner  intjänade december, utbe
talda januari 2015 har periodiserats.

Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 (avse
ende inkomster upp till 7,5 prisbasbelopp) har betalats 
ut till de anställda under 2014. Pensioner intjänade för 
1998 redovisas som ansvarsförbindelse.

Skuld till VA-avgiftskollektiv
Resultatet från VAverksamheten läggs som en skuld 
till avgiftskollektivet enligt RKR:s idéskrift: Redovis
ning av affärsverksamhet.
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Ord och uttryck

Ord och uttryck

Avskrivningar utgör den löpande värdeminskningen 
av anläggningstillgångarna. Exempel på anläggnings
tillgångar är fastigheter och fordon. 

Avsättningar är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek 
eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd. Exempel 
på avsättningar är kommunens pensions och semester
löneskuld till de anställda.

Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kom
munen har på balansdagen. Man kan också säga att 
den visar hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det 
har skaffats fram (skulder, avsättningar och eget kapi
tal). Balansräkningen utgör dessutom länken i redo
visningen över tiden.

Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skul
der.

Kassaflödesanalysen visar hur kommunen fått in pengar 
och hur de använts under året. Här behandlas ut och 
inbetalningar till skillnad från resultaträkningen som 
innehåller kostnader och intäkter.

Den del av långfristiga lån som beräknas bli amorte
rad under nästkommande år har upptagits som kort-
fristig skuld.

Likviditet är förmågan att betala sina skulder i den takt 
de förfaller.

Resultaträkningen visar årets intäkter, kostnader och 
resultat. Årets resultat förändrar dessutom eget kapital 
i balansräkningen, något som också kan utläsas genom 
att jämföra balansräkningen för de senaste två åren.

Semesterlöneskulden är uppbokad och redovisas under 
avsättningar. Den årliga förändringen kostnadsförs.

Skulder är dels kortfristiga (ska betalas inom ett år), 
dels långfristiga.

Soliditet är ett mått på långsiktig ekonomisk styrka. 
Soliditeten utgör andelen eget kapital av de totala till
gångarna, det vill säga graden av egenfinansierade 
tillgångar.

Statsbidrag hänförliga till redovisningsåret men ännu 
ej influtna har fordringsförts.

Tillgångar är dels omsättningstillgångar (till exempel 
kontanter och kortfristiga fordringar), dels anlägg
ningstillgångar (till exempel fastigheter, inventarier, 
aktier och långfristiga fordringar).



PRODUKTION: FERNEMO INFORMATION & GRAFIK AB, NORA 
TEXTBEARBETNING: ELISABETH KROGH, EVA JÖNSSON   |  KORREKTUR: HANNA GERHARDSEN   |  LAYOUT: ALBIN STRÖM, SARAH VIRTANEN VINDH  



Vännäs kommun 911 81 Vännäs  
Tel: 0935-140 00 vx Fax: 0935-140 10 


