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Resultaträkning 
                       Kommunen   

Resultaträkning (tkr) Not Budget Utfall Utfall Budget Prognos Utfall 

    2019-08 2019-08 2018-08 2019-12 2019-12 2018-12 

    januari - augusti                      helår   

Verksamhetens intäkter 1, 25 45 353 58 560 61 703 68 031 1) 91 138 

Verksamhetens kostnader 2 -432 561 -435 206 -430 872 -659 102 1) -664 392 

Avskrivningar 3 -16 400 -15 477 -14 725 -24 600 0 -22 089 

Verksamhetens nettokostnader   -403 608 -392 123 -383 894 -615 672 0 -595 343 

Skatteintäkter 4 318 336 319 817 309 317 477 506 0 463 830 

Generella statsbidrag och utjämning 5 100 163 102 972 98 185 150 245 0 147 433 

Verksamhetens resultat   14 891 30 666 23 608 12 079 0 15 921 

Finansiella intäkter 6 3 267 3 967 4 431 4 901 0 5 620 

Finansiella kostnader 7 -2 982 -2 438 -2 471 -4 473 0 -3 889 

Resultat före extraordinära poster   15 176 32 195 25 568 12 507 0 17 652 

Extraordinära poster (netto)   0  0  0  0  0 0  

Skatt    0 0 0 0 0 0  

Uppskjuten skatt   0 0 0 0 0 0  

Delårets resultat 8 15 176 32 195 25 568 12 507 0 17 652 

1) Vi kan för prognosresultatet inte specificera detta per kontoklass, utan endast per organisation och verksamhet 

 

  



Balansräkning 
  Kommunen 

Balansräkning(tkr) Not Utfall Utfall 

    2019-08 2018-12 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar 9 2 140 2 216 

Materiella anläggningstillgångar       

     Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 407 102 407 620 

     Pågående arbete 10 16 400 4 639 

     Maskiner och inventarier  11 23 652 25 100 

     Övriga materiella anläggningstillgångar   12 1 225 1 219 

Finansiella anläggningstillgångar 13 352 442 346 636 

Summa anläggningstillgångar   802 962 787 428 

Bidrag till infrastruktur 14 0 0 

Omsättningstillgångar       

     Förråd 15 1 356 1 311 

     Fordringar 16 44 380 43 334 

  Kortfristiga placeringar 17 0 0 

     Kassa och bank 18 58 378 51 429 

Summa omsättningstillgångar   104 113 96 074 

SUMMA TILLGÅNGAR   907 075 883 502 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER       

Eget kapital, 19     

  Delårets resultat   -32 195 -17 652 

  Resultatutjämningsreserv  -15 002 -15 002 

  Övrigt eget kapital  -233 827 -216 175 

Summa eget kapital  -281 024 -248 829 

Avsättningar       

     Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 20 -4 904 -5 145 

     Avsättning för skatt       

Summa avsättningar   -4 904 -5 145 

Skulder       

     Långfristiga skulder 21 -525 855 -515 876 

     Kortfristiga skulder    22 -95 291 -113 652 

Summa skulder   -621 147 -629 528 

SUMMA EGET KAPITAL, AVS.  OCH SKULDER   -907 075 -883 502 

Panter och ansvarsförbindelser      

1   Panter och därmed jämförliga säkerheter  inga inga 

2   Ansvarsförbindelser      

a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller 
avsättningarna, 23 -231 956 -233 482 

b) Övriga ansvarsförbindelser 24 -7 221 -7 221 

    



Kassaflödesanalys 
 

  Kommunen 

Kassaflödesanalys (tkr) Not Utfall Utfall 

    2019-08 2018-08 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       

Delårets resultat 8 32 195 25 568 

Justering för av- och nedskrivningar 3 15 477 14 725 

Justering för gjorda avsättningar 20 -241 2 853 

Justering årets upplösta investeringsbidrag 21 -21 -21 

Reavinst (-) / förlust (+) vid försäljning   -674 -472 

Övriga poster   0 0 

        

Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar 16 -1 046 5 757 

Ökning (-)/Minskning (+) av förråd 15 -45 -89 

Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder 22 -18 360 -8 957 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   27 286 39 364 

        

INVESTERINGAR       

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -503 -622 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -24 745 -13 778 

Försålda materiella anläggningstillgångar    719 590 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -24 529 -13 810 

        

FINANSIERING       

Nyupptagna lån   128 000 126 000 

Amortering av långfristiga skulder   -118 000 -111 000 

Ökning (-) av långfristiga fordringar   -10 000 -25 000 

Minskning (+) av långfristiga fordringar   4 193 116 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   4 193 -9 884 

        

Periodens kassaflöde   6 950 15 670 

        

Likvida medel vid periodens början   51 428 39 484 

Likvida medel vid periodens slut   58 378 55 154 

 

 
  



Noter 
Redovisnings- och värderingsprinciper   

Kommunen redovisar delårsbokslutet per den 2019-08-31.  

Gagnefs kommun följer i huvudsak den kommunala 

redovisningslagen och normgivningen för kommunal 

redovisning så som denna definieras av Rådet för kommunal 

redovisnings (RKR:s) rekommendationer. 

 

Undantag: 

Dokumentation 

Arbetet med att upprätta beskrivningar över 

bokföringssystemets organisation och uppbyggnad har 

påbörjats men ej färdigställts. 

Kortfristig del av långfristig skuld 

Enligt RKR:s rekommendation 20 ska finansiella skulder som 

förfaller inom ett år klassificeras som kortfristig.  Dock kan 

skulden klassificeras som långsiktig om ursprunglig löptid var 

längre än 12 månader, om kommunen har för avsikt att 

refinansiera skulden långsiktigt samt att en 

överenskommelse om refinansiering har träffats.  

Kommunen har bortsett från kravet att överenskommelse 

ska finnas, och har klassificerat skulden som långsiktig om 

avsikten är att under 2019 och 2020 refinansiera skulden 

långsiktigt, samt att ursprunglig löptid var minst 12 månader. 

 

Förtydliganden: 

Ny lag om kommunal bokföring och redovisning. 

Ny lag om kommunal bokföring och redovisning har trätt 

ikraft den 1 januari 2019. För att följa nya lagen har 

förändringar skett i resultaträkningens uppställningsform 

med tillägg för rad med verksamhetens resultat och ändrad 

resultatrad till resultat efter finansiella poster.  

 

Balansräkningens uppställningsform har anpassats med nya 

rader för bidrag till infrastruktur och kortfristiga placeringar. 

Även uppställningsformen för eget kapital har anpassats 

efter RKR:s rekommendationer och ny lag.  

Nya noter har lagts till för Bidrag till infrastruktur och 

Kortfristiga placeringar. Även om kommunen inte har några 

poster som motsvarar dessa så finns de med i notapparaten 

för att påvisa just detta.  

Krav på att upprätta särredovisning för kostnader för 

räkenskapsrevision. Upplysningar ska lämnas om den 

sammanlagda kostnaden för de kommunala revisorernas 

granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning. 

Ny rad lagts till i not nr 2 för att synliggöra detta.  

 

Intäkter 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att 

betalningar kommer att komma kommunen till godo och att 

intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Skatte- och utjämningsintäkter 

Beloppen för skatte- och utjämningsintäkter har baserats på 

SKL:s senaste skatteprognos SKL 19:35 publicerat i augusti 

2019.  Beloppen för fastighetsavgift har baserats på SKL:s 

cirkulär 18:67. 

Fordringar 

Fordringar har upptagits till de belopp som vi räknar med 

kommer att bli betalda. För Gagnefs Kommun gäller att 

kundfordringar med förfallodag äldre än 3 månader och där 

inkassokrav avsänts, bokförs som osäkra. 

Tillgångar och skulder 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde 

om inget annat har angetts. 

Periodiseringar 

Periodiseringar av inkomster och utgifter har gjorts enligt 

god redovisningssed. 

Semesterlöneskuld 

De anställdas fordran på kommunen i form av sparad 

semester och okompenserad övertid, har redovisats som en 

kortfristig skuld i balansräkningen. 

Lånekostnader 

Lånekostnader belastar den period de hänför sig till och 

inräknas inte i tillgångarnas anskaffningsvärden. 

 

Anläggningstillgångar  

Anläggningstillgångar upptas till anskaffningsvärde.  Fram till 

2009 har anskaffningsvärde reducerats med eventuella 

investeringsbidrag. Från 2014 bokförs investeringsbidrag 

som en långfristig skuld i balansräkningen och avskrivs efter 

samma regler som tillgången bidraget avser.   

Gränsen för att investeringen ska kunna upptas som 

anläggningstillgång är satt till 2 prisbasbelopp. 

Avskrivningstider 

Kommunstyrelsen har fastställt riktlinjer för 

komponentavskrivningar i kommunen den 2016-10-18. 

Komponentavskrivningar innebär att en fastighet delas upp i 

ett antal komponenter som har olika avskrivningstider.  

Tillämningen av komponentavskrivningar utgår från en 

strävan att i allt väsentligt ge en rättvis bild av enskilda 

avskrivningsobjekt värde och kostnader. Avskrivningstiderna 

utgår från objektets förväntade kvarvarande 

nyttjandeperiod. En avskrivningskomponent är en 

komponent eller en grupp komponenter i en fastighet som 

har liknande nyttjandeperiod och som kommer bytas ut 

samtidigt har en enhetlig avskrivningstid. 



En avskrivningskomponent som är uttjänt byts ut och 

nyanskaffningen ses som en ny komponent med en ny 

avskrivningstid. Dessa principer gäller även nybyggda 

fastigheter. 

Dock finns undantag då fastigheter som aktiveras med ett 

värde under 3 mkr inte komponent avskrivs utan följer 

tidigare avskrivningstid om 33 år, linjär avskrivning, dvs. lika 

stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när 

tillgången tas i bruk. 

 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med 

en nyttjandeperiod på minst 3 år klassificeras som 

anläggningstillgång. 

 

Immateriella anläggningstillgångar 

Licenser                                 5 år 

Materiella anläggningstillgångar 

Markanläggning                               20 år 

Byggnad - Stomme                              70 år 

Byggnad - Stomkomplettering                        50 år 

Byggnad - Yttertak / Fasad                              40 år 

Byggnad - Installationer                              30 år 

Byggnad - Utvändigt ytskikt                            15 år 

Byggnad - Inre ytskikt / Hyresgästanp.          15 år 

Byggnad - Restkomponent                              33 år 

Maskiner och inventarier                          5-10 år 

Datorer                                 3 år 

 

Pensioner 

Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en 

ansvarsförbindelse i enlighet med kommunal 

redovisningslag. Kommunens pensionsförpliktelser är gjord 

enligt RIPS17.  Den redovisade skulden bygger på den 

senaste gjorda pensionsskuldsberäkningen från augusti 

2019. Kommunen redogör i not 23 ansvarsförbindelsens 

fördelning. Pensionsförpliktelse till anställd enligt 

visstidsförordnande finns ej men 4 förpliktelser finns till 

förtroendevalda enligt pensionsreglemente. 

 

Redovisning av hyres- och leasingavtal 

Enligt RKR:s rekommendation 13:2 ska leasingavtal där de 

ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet 

av objektet överförs till kommunen redovisas som finansiell 

leasing. Undantag kan göras för leasingavtal med en löptid 

om högst tre år om avtalets värde är obetydligt. 

Kommunen använder leasingavtal i mycket begränsat 

omfattning.  Personbilar leasas då detta är ekonomiskt 

fördelaktigt. Leasingavtalen för personbilar redovisas som 

operationella.  En genomlysning av de ekonomiska 

effekterna av att redovisa dem som finansiella visar att 

skillnaderna för kommunens resultat- och balansräkning är 

små medan en redovisning av avtalen som finansiella skulle 

medföra ett betydande merarbete. 

 

Kommunalskattens slutavräkning 

Kommunalskattens slutavräkning baseras på SKL:s prognos. 

Prognos över slutavräkning 2019 innebär en skuld om 3,4 

mkr (10 251 invånare per 2018-11-01 x -503 kr). 

Slutavräkning för år 2018 har beräknats utifrån SKL:s 

augustiprognos, cirkulär 19:35, preliminär skuld 0,2 mkr 

(10 253 invånare per 2017-11-01 x -17 kr).  

 

Resultatutjämningsreserv (RUR) 

Reservering till RUR får göras med högst ett belopp som 

motsvarar den del av årets resultat som överstiger 2% av 

summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning. 

 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa 

förekommer i not 25. Som jämförelsestörande betraktas 

poster som är sällan förekommande och som uppgår till 

väsentliga belopp.  

 

Sammanställda räkenskaper 

Den kommunala koncernens räkenskaper ska presenteras 

jämte kommunens om någon av följande villkor är uppfyllda 

enligt RKR 22: 

-De kommunala koncernföretagens andel av 

kommunkoncernens intäkter, vilket omfattar såväl 

verksamhetsintäkter som skatteintäkter och statsbidrag, 

uppgår till minst 30 procent. 

-De kommunala koncernföretagens balansomslutning 

uppgår till minst 30 procent av kommunkoncernens 

balansomslutning. 

Ingen av dessa villkor uppfylls därav utförs ej någon 

sammanställd redovisning för delårsutfallet 
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 Kommunen 

Not 1 Verksamhetens intäkter 2019-08 2018-08 

Försäljningsmedel 3 167 3 815 

Taxor och avgifter 12 653 11 661 

Hyror och arrenden 8 948 8 535 

Driftsbidrag 25 677 30 926 

Försäljn av verksamh. o entreprenader 7 433 6 294 

Försäljning av anläggningar 682 472 

 58 560 61 703 

   
Not 2 Verksamhetens kostnader 2019-08 2018-08 

Driftskostnader -73 194 -83 911 

Personalkostnader -301 370 -290 080 

Revisionskostnader -57 0 

Övriga kostnader -60 585 -56 881 

 -435 206 -430 872 

   
Not 3 Avskrivningar 2019-08 2018-08 

Avskrivning immat anläggningstillgångar -579 -598 

Avskrivningar byggnader o tekniska anläggningar -10 829 -10 242 

Avskrivningar mask o inventarier -4 069 -3 885 

Avskrivningar leasingavtal 0 0 

Nedskrivning anläggningstillgångar 0 0 

 -15 477 -14 725 

Avskrivning sker enligt plan på ursprungligt anskaffningsvärde.   

   
Not 4 Skatteintäkter 2019-08 2018-08 

Preliminära skatteintäkter 322 807 310 629 

Prognos slutavräkningar -2 990 -1 312 

 319 817 309 317 

Differensen för slutliga taxeringen och den redovisade skatteintäkten för 2017   
uppgick till -3 817 kr.   

   
Not 5 Generella statsbidrag och utjämningssystem 2019-08 2018-08 

Inkomstutjämningsbidrag / -avgift 74 340 74 457 

Strukturbidrag 0 0 

Regleringsbidrag /avgift 4 799 1 075 

Generella bidrag från staten 1 640 2 087 

Kostnadsutjämningsbidrag / -avgift 758 1 422 

Bidrag / avgift LSS-utjämning 2 695 697 

Kommunal fastighetsavgift 18 740 18 447 

 102 972 98 185 

   
Not 6 Finansiella intäkter 2019-08 2018-08 

Ränteintäkter dotterbolag 558 1 981 

Ränteintäkter 1 718 88 

Aktieutdelningar 1 691 2 362 

 3 967 4 431 

   
Not 7 Finansiella kostnader 2019-08 2018-08 

Räntekostnader banklån -2 372 -2 426 

Räntekostnad leasingkontrakt 0 0 

Nedskrivning finansiella tillgångar 0 0 

Övriga räntekostnader -66 -45 

 -2 438 -2 471 
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 Kommunen 

Not 8 Årets resultat  2019-08 2018-08 

Delårets resultat enligt resultaträkningen 32 195 13 807 

   
Not 9 Immateriella tillgångar 2019-08 2018-12 

Ingående anskaffningsvärde 10 123 9 311 

Nyanskaffningar under året 503 812 

Avyttringar under året 0 0 

Utgående anskaffningsvärde 10 626 10 123 

Ack avskrivningar -8 486 -7 907 

Utgående bokfört värde 2 140 2 216 

   
Not 10 Mark, byggnader och    
tekniska anläggningar 2019-08 2018-12 

Ingående anskaffningsvärde 717 500 697 190 

Nyanskaffningar under året 10 227 20 431 

Avyttringar under året -4 -121 

Utgående anskaffningsvärde 727 723 717 500 

Ackumulerade ned o avskrivningar -320 621 -309 880 

Pågående nyanläggningar 16 400 4 638 

Utgående bokfört värde 423 502 412 258 

   
Not 11 Maskiner och inventarier 2019-08 2018-12 

Ingående anskaffningsvärde 173 087 167 491 

Nyanskaffningar under året 2 750 7 260 

Avyttringar under året -424 -1 664 

Utgående anskaffningsvärde 175 413 173 087 

Ackumulerade ned o avskrivningar -151 761 -147 987 

Utgående bokfört värde 23 652 25 100 

   
Not 12 Övriga materiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-12 

Ingående anskaffningsvärde 1 219 1 093 

Årets nettoinvesteringar 6 126 

Utgående bokfört värde 1 225 1 219 

   
Not 13 Finansiella anläggningstillgångar 2019-08 2018-12 

Gagnefsbostäder AB, 100% 16 000 16 000 

Gagnefs Teknik AB, 100% 4 000 4 000 

Dala Vatten och Avfall AB, 25% 170 170 

Räddningstjänsten Dala Mitt 472 472 

Dala Energi AB 9 211 9 211 

1673isit Södra Dalarna 0 0 

Övriga insatser och aktieinnehav 98 98 

Kommuninvest ek för 2) 9 022 9 022 

Förlagsbevis Kommuninvest 2 100 2 100 

Utlämnade lån 1 673 1 867 

Långfristiga fordringar 309 696 303 695 

Utgående bokfört värde 352 442 346 635 

   
2) Andelskapitalet i Kommuninvest ek för avser inbetalt andelskapital.  År 2011–2015 har Kommuninvest 
beslutat om insatsemissioner på totalt 4 787 322 kronor för Gagnefs kommun.  Enligt RKR ska 
insatsemissionen inte bokföras utan betraktas som ett övervärde. 2016-10-18 har Kommunstyrelsen beslutat 
om uppskrivning, Ks § 158, av bokfört värde då återbäringsmedel från Kommuninvest har ett tillförlitligt och 
bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde. Kommunens totala insatskapital i Kommuninvest 
uppgick 2019-06-30 till 9 021 600 kr. 
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 Kommunen 

Not 14 Bidrag till infrastruktur 2019-08 2018-12 

Bidrag till statlig infrastruktur 0 0 
Ackumulerad upplösning, bidrag till statlig infrastruktur 0 0 

Utgående bokfört värde 0 0    

   
Not 15 Förråd 2019-08 2018-12 

Olja-/pelletslager i fastigheter 840 784 

Städmaterielförråd 82 82 

Exploateringsfastigheter 434 445 

Utgående bokfört värde 1 356 1 311 

   
Not 16 Fordringar 2019-08 2018-12 

Kundfordringar 1 077 4 470 

Kortfristiga fordringar 3 485 6 529 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 39 818 32 335 

Utgående bokfört värde 44 380 43 334 

   
Not 17 Kortfristiga placeringar 2019-08 2018-12 

Aktier och andelar 0 0 

Obligationer, förlagsbevis m.m. 0 0 

Certifikat 0 0 

Värdereglering av kortfristig placering 0 0 

Utgående bokfört värde 0 0 

   

   
Not 18 Kassa och bank 2019-08 2018-12 

Kassa 77 63 

Bank 58 180 51 244 

Merkonto 121 121 

Utgående bokfört värde 58 378 51 428 

   
Not 19 Eget kapital 2019-08 2018-12 

Ingående eget kapital -227 827 -210 175 

Årets resultat -32 195 -17 652 

Summa eget kapital -260 022 -227 827 

Reservutjämningsreserv -15 002 -15 002 

För framtida pensionsutbetalningar -6 000 -6 000 

Utgående eget kapital -281 024 -248 829 

   
Not 20 Avsättning till pensioner 2019-08 2018-12 

Avsättning till pensioner exklusive ÖK-SAP -1 214 -1 379 

Avsättning till pensioner ÖK-SAP -3 690 -3 766 

 -4 904 -5 145 

Avsättning, belopp i tkr   
Ingående avsättning 5 145 2 131 

Pensionsutbetalningar -72 -106 

Nyintjänad pension 6 106 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 117 28 

Förändring av löneskatten -47 588 

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 

Byte av tryggande 0  

Övrigt -245 2 398 

Utgående avsättning 4 904 5 145 
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 Kommunen 

Avsättning specifikation, belopp i tkr 2019-08 2018-12 

Ålderspension -526 -621 

Efterlevandepension -285 -293 

Visstidspension 0 -61 

Löneskatt  -197 -236 

     

Förtroendevalda, OPF-KL -167 -135 

Löneskatt -40 -33 

     

Särskild avtalspension, ÖK-SAP -2 970 -3 031 

Löneskatt -720 -735 

Summa avsättning -4 905 -5 145 

   
Överskottsfond KPA 2 289 2 289 

Överskottsfond Skandia 772 772 

 3 061 3 061 

   

   
Not 21 Långfristiga skulder 2019-08 2018-12 

Banklån -525 000 -515 000 

Leasingkontrakt 0 0 

Investeringsbidrag -1 030 -1 030 

Ack upplösning investeringsbidrag 174 154 

 -525 855 -515 876 

   

   
Not 22 Kortfristiga skulder 2019-08 2018-12 

Leverantörsskulder -11 180 -17 304 

Personalens källskatt plus sociala avgifter -15 574 -14 495 

Övriga Kortfristiga Skulder -4 598 -4 563 

Löne- o semesterlöneskulder -11 000 -19 417 

Upplupna Sociala avgifter -4 307 -7 606 

Upplupna Pensionskostnader inklusive löneskatt -16 027 -20 901 

Förutbetalda skatteintäkter -3 612 -4 185 

Övriga upplupna kostnader o interimsskulder -28 993 -25 181 

Skatteskulder 0 0 

Utgående bokfört värde -95 291 -113 652 

   
Not 23 Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna     

eller avsättningarna 2019-08 2018-12 

Ansvarsförbindelse inkl löneskatt -231 956  -233 482 

 -231 956 -233 482 

   
Ansvarsförbindelse, belopp i tkr     

Ingående ansvarsförbindelse 233 483 -236 314 

Pensionsutbetalningar -7 248 9 807 

Nyintjänad pension 0 -3 943 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 5 407 -3 576 

Förändring av löneskatten -298 553 

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 

Byte av tryggande 0  

Övrigt 612 -9 

Utgående ansvarsförbindelse 231 956 -233 482 
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 Kommunen 

Ansvarsförbindelse (specifikation) 2019-08 2018-12 

Intjänad pensionsrätt, IPR97 -153 817 -154 033 

Ålderspension/Livränta 0 0 

Utgående pension till efterlevande, EP -4 182 -4 422 

Ålderspension enl PA-KL eller äldre avtal före 1998, ÅP -23 025 -23 698 

Livränta enl PA-KL eller äldre avtal före 1998, LR -5 647 -5 725 

Visstidspension, garantipension 0 -20 

Summa pensioner -186 671 -187 898 

Löneskatt 24,26% -45 286 -45 584 

Summa ansvarsförbindelse -231 957 -233 482 

     

Andel försäkring, belopp i tkr   
Del av pensionsförsäkring som tryggas genom försäkring     

Förpliktelser intjänade före 1998, ansvarsförbindelser 0 0 

Förpliktelser intjänade from 1998, pensionsavsättning 10 489 8 414 

 10 489 8 414 

   
Aktualiseringsgrad / Utredningsgrad i % 99 99 

   

   

Not 24 Övriga ansvarsförbind. 2019-08 2018-12 

Borgen mot kommunens företag     

Gagnefsbostäder AB 0 0 

Dala Vatten och Avfall AB 7 194 7 194 

Borgens- och förlustansv. f egnah.     

och småhus med bostadsrätter     

SBAB, förlustansvar 13 13 

BKN, förlustansvar 0 0 

Balken Finans, förlustansvar 14 14 

Övriga förpliktelser     

Borgen AB Dalatrafik (AB Transitio) 0 0 

Borgen AB Dalatrafik (5 100 kkr) 0 0 

 7 221 7 221 

   
Not 25 Jämförelsestörande poster 2019-08 2018-12 

Verksamhetens intäkter     

 0 0 

 0 0 

   

   
Borgensåtagande mot Kommuninvest 

Gagnefs kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 289 kommuner som per 2019-06-30 var medlemmar i 
Kommuninvest ek för har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ek för har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Gagnefs kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser 
till 457 518 224 647 kronor och totala tillgångar till 455 142 673 043 kronor. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 628 478 210 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 625 624 208 
kronor. 
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Investeringsredovisning och prognos 

Verksamhet 

Årsbudget 
Period 
utfall 

Prognos 
förslag om 

budgetering 
till 2020 

Justerad 
årsbudget 

Helårs 
prognos 

Årsavvikelse 
mot just 
budget 

Kommunstyrelsen exkl tekniska       1 000              686                  -             1 000                   1 071     -                  71     

Teknisk verksamhet      85 908         22 865         51 219         34 689                 33 461                   1 228     

Barn- och utbildningsnämnden       4 125           1 292                  -             4 125                   4 075                        50     

Socialnämnden       2 650              307           1 000           1 650                   1 550                      100     

Kultur och fritidsnämnden          225              114                  -                225                       225                          -       

Summa     93 908         25 264         52 219         41 689                 40 382                   1 307     

 

Kolumnen ”Justerad årsbudget” - Här har hänsyn tagits till de investeringar som prognosticeras föreslås 

ombudgeteras till 2020 (52,2 mnkr). Prognosen för året har sedan jämförts mot denna kolumn och utfallet visas 

i kolumnen ”Årsavvikelse mot just budget”. De större projekt som förväntas ombudgeteras är ombyggnation 

Djurmo skola 23 mnkr och förskola i Dala-Floda 17,9 mnkr. 

Kommunikationsavdelningen - Investeringsbehovet för 2019 har mer än halverats tack vare flytten av 

serverdriften från eget serverrum till att köpa server som tjänst. Genomförda investeringar är bland annat 

komplettering av ridå i Lindberghallen, licenser för informationssäkerhetssystem, utbyggnad av 

nät/infrastruktur samt hårdvara kopplat till nätutbyggnaden. 

Den tekniska verksamheten har under året byggt om och flyttat in i det nya kommunförrådet. Det har också 

köpts in moduler till en ny förskoleavdelning i Djurås som öppnade i början av året. Av beslutade projekt 

prognostiseras Ny förskola Dala-Floda (18 mnkr) att ombudgeteras till nästkommande år. Ombyggnation av 

Djurmo skola beräknas starta under senhösten 2019 och genomförs som en partneringsamverkan, större delen 

av budgeterat belopp kommer behöva ombudgeteras till 2020.  

En rad energieffektiviseringsprojekt har genomförts, bland annat konvertering av direktverkande 

eluppvärmning till bergvärme på två dagcentraler i Djurås. Nya förskolan Djurås, Skattskistan 2, har kopplats in 

på fjärrvärmenätet. En stor satsning har gjorts på de pedagogiska utemiljöerna vid förskolorna i Djurås. 

Ombyggnation av parkering- och hämta/lämnazonen vid Djuråsskolan för att förbättra säkerheten och 

trafikflödet. 

Gata och mark har investerat i belysning och Industrivägen vid resecentrum. Arbetet vid Björbo cement kan 

påbörjas när beslut om medfinansiering har kommit från MSB (3 mnkr). Arbetet med infrastruktur i Djurmo har 

inte startat och dessa medel bedöms också behöva ombudgeteras 2,9 mnkr). Inga markinköp är planerade men 

2,5 mnkr för Markinköp och förväntas ombudgeteras.  Projektet Infrastruktur Himmelsslätta kommer inte att 

starta och lämnar ett överskott. 

 

Barn- och utbildningsnämnden - Investeringar har gjorts i datorer för elever i åk 6 och 7. Inventarier och möbler 

för klassrum, grupprum och personalrum. Tre förskoleavdelningar har öppnats i Djurås i januari och en i 

Mockfjärd i februari.  Dessa har inretts med nya möbler. 

Socialnämnden - Inköp av internlarm för boenden har blivit försenat. Upphandlingen är ännu inte klar och 

medel tros behöva ombudgeteras till nästkommande år. Nämnden har investerat i inventarier vid 

ombyggnation av verksamheter i kommunhuset, särskilt boende samt hälso- och sjukvården. Under hösten 

investerar nämnden i inventarier, trådlöst nätverk samt teknik och digitalisering för licenser 

verksamhetssystem, låssystem på särskilt boende och digital signering av läkemedel.  

Kultur och fritidsnämnden – I investeringsbudgeten för 2019 finns 150 tkr för inköp av konst samt 75 tkr för 

inköp av inventarier. Det återstår en större del av budgeten för konstinköp, men en planerad åtgärd i IFOs 
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lokaler beräknas ta återstoden av budgeten i anspråk. Budgeten för inventarier är förbrukad. Sammantaget så 

beräknas samtliga investeringar vara gjorda vid årsskiftet. 

Förenklad förvaltningsberättelse 
 

Den kommunala koncernen 

 

 

 

 

Gagnefsbostäder AB bedriver förvaltning av egna bostadsfastigheter och lokaler inom Gagnefs kommun 

Gagnef Teknik AB har som uppgift att äga, förvalta och utveckla de allmänna Va-anläggningarna samt i 

samverkan med kommunen utveckla avfallshanteringen. Bolaget är huvudman för den allmänna Va-

anläggningen och har därutöver också ansvaret för driften av avfallshanteringen inom Gagnef kommun.  

Samordningsföretaget Dala Vatten och Avfall AB ansvarar för driften och administrerar verksamheterna vatten, 

avlopp och avfallshantering. Dala Vatten och Avfall AB ansvarar även för administrationen av Gagnef Teknik AB. 

Ingen sammanställd redovisning för koncernen presenteras i delårsbokslutet.  Däremot presenteras 

resultatrapporter och översiktlig information om bolagen till och med 2019-08-31. 

Dala Vatten och Avfall AB              

  
Period 
budget 

Period 
Utfall 

Period-
avvik 

Årsbudget 
2019 

Prognos 
2019 

Avvik.  

Resultaträkning (tkr)             

Verksamhetens intäkter, inkl int poster 47 718 44 254 3 464 71 577 70 277 1 300 

Verksamhetens kostnader, inkl int poster -47 091 -43 848 -3 243 -70 637 -69 337 -1 300 

Kapitalkostnader -460 -454 -6 -690 -690 0 

Finansiella poster -167 -156 -11 -250 -250 0 

Årsresultat (före bokslutsdispositioner) 0 -204 204 0 0 0 

 
Samordningsföretaget Dala Vatten och Avfall AB ansvarar för produktion och distribution av vatten- och 
avloppsverksamheten och för renhållningsverksamheten inom Gagnefs, Leksands, Rättviks och Vansbro 
kommuner, samt för ledning och administration av fjärrvärmeverksamheten inom Rättviks kommun. Dala 
Vatten och Avfall AB ansvarar även för administrationen av Gagnef Teknik AB, Leksand Vatten AB, Rättviks 
Teknik AB och Vansbro Teknik AB. 
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Utfallet i perioden mot budget visar ett mindre underskott, prognosen för helåret är bolaget redovisar ett noll-
resultat. Att det inte är någon avvikelse mellan utfall och budget per 2019-12 beror på att resultatet justeras 
med intäkter mot teknikbolagen. 
 
Intäkterna från drift i teknikbolagen beräknas bli 1 300 tkr lägre än budgeterat per 2019-12, som en följd av ett 
0-resultat. 
 
Personalkostnaderna beräknas understiga budget med 2 500 tkr p. g. a. föräldraledigheter, sjukskrivning och 
vakanta tjänster. Övriga kostnader överstiger budget med 1 200 tkr beroende på ökade kostnader för inhyrd 
personal.  
 
Personalkostnaderna beräknas understiga budget med 2 mkr p. g. a. föräldraledigheter, sjukskrivning och 
vakanta tjänster. Övriga kostnader överstiger budget med 1 mkr beroende på ökade kostnader för inhyrd 
personal.  
 
 

Gagnefs Teknik AB                      

  
Period-
budget Utfall 

Period-
avvik 

Årsbudget 
2019 

Prognos 
2019 Avvik 

Resultaträkning (tkr)             

Verksamhetens intäkter, inkl int poster 27 293 27 051 243 40 940 40 540 400 

Verksamhetens kostnader, inkl int poster -22 715 -20 822 -1 893 -34 072 -34 472 400 

Kapitalkostnader -3 170 -2 814 -356 -4 755 -4 755 0 

Finansiella poster -933 -839 -94 -1 400 -1 250 -150 

Årsresultat (före bokslutsdispositioner) 475 2 576 -2 100 713 63 650 

              

Resultat per verksamhet 
Period-
budget 

Period 
Utfall 

Period-
avvik 

Årsbudget 
2018 

Prognos 
2018 Avvik 

Intäkter VA 19 880 19 533 347 29 820 29 320 500 

Kostnader VA -19 079 -16 892 -2 187 -28 619 -28 868 249 

Årsresultat (före bokslutsdispositioner)          801 2 641 -1 840 1 201 452 749 

Intäkter Avfall 7 413 7 518 -105 11 120 11 220 -100 

Kostnader Avfall -7 739 -7 583 -156 11 609 11 609 0 

Årsresultat (före bokslutsdispositioner) -326 -65 -261 -489 -389 -100 

 

Delårsresultatet visar ett resultat som är 2,1 mkr större än budgeterat.  
 
Intäkterna är lägre än budget både per 2019-08 och per 2019-12. Det beror till största del på 2% taxaökning i 
budget och oförändrad taxa i utfallet.   
 
Verksamhetens kostnader per 2019-08 är 1 900 tkr lägre än budget vilket beror på periodisering över året. 
Verksamhetens kostnad per 2019-12 är 400 tkr större än budget vilket till stor del beror på större kostnader för 
spolning av VA-nät, konsultkostnader avseende vattenskyddsområde Bäsna och ledningsrätter vid Mjälgen, 
Djurås. 
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Investeringar nedan från 2019 

 

Objekt Upparbetat Budget 

Renovering av Mockfjärds ARV inkl. 
personalutrymme 

289 0 

Löpande re-investeringar VA 2 383 13 500 

Flytt av slam-hantering Gagnef ARV 798 0 

Utbyggnad av VA Himmelslätta 1 442  0 

Övrigt 252 3 400  

Summa investeringar 2019-08-31 15 349 16 900 
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Gagnefsbostäder AB          

  
Period-
budget Utfall 

Period-
avvik Årsbudget Prognos Avvik 

Intäkter             

Hyresintäkter netto 18 219 18 250 31 27 328 27 359 31 

Övriga intäkter 323 562 239 484 723 239 

              

Summa Intäkter 18 541 18 812 271 27 812 28 083 271 

Kostnader             

Fastighetsskötsel -2 450 -1 947 503 -3 675 -3 537 138 

Reparationer -867 -956 -89 -1 300 -1 389 -89 

Underhållskostnader -2 067 -1 922 145 -3 100 -2 955 145 

Driftskostnader -4 959 -4 383 576 -7 438 -7 394 44 

Försäkringar inkl skador inom självrisk -619 -1 945 -1 326 -928 -2 254 -1 326 

Fastighetsskatt -186 -185 1 -279 -278 1 

Hyres- och kundförluster o övr.riskkostn. -33 -20 13 -50 -37 13 

Administrationskostnader -1 809 -1 639 170 -2 714 -2 607 107 

Summa Kostnader -12 989 -12 997 -8 -19 484 -20 452 -968 

Avskrivningar -2 907 -2 857 50 -4 360 -4 310 50 

Finansiella poster -1 929 -1 445 484 -2 893 -2 409 484 

Avkastningskrav 0,5% av balansomsl.       -1 070 0 0 

Resultat 717 1 513 796 5 912 -164 
 

 

 

Investeringar 

Nybyggnationen av 12 lägenheter på Erik Pelles väg har några punkter kvar från slutbesiktningen att genomföra 

innan det är helt färdigställt. Solceller på två tak är monterade och levererar el till husen och nätet. 

Investering i bredband/fiberdragning pågår i Dala-Floda. Beräknades vara klart i juli men är försenat till hösten. 

Bolagets arbete med att säkra byggbara tomter och detaljplaner som tillåter byggnation av flerfamiljshus 

fortsätter. 

 

Resultatutveckling och budgetavvikelser 

Utfallet för tiden januari till augusti visar ett överskott på drygt 1 500 tkr, bättre än budget. Det beror i 

huvudsak på lägre vakanser, färre timmar av fastighetsskötsel och jour, lägre uppvärmningskostnader med fin 

sommarperiod och lågt ränteläge. 

För helåret 2019 är prognosen ett överskott på 912 tkr. Lägre kostnader för fastighetsskötsel, administration 

och låga räntekostnader är orsaken till ett överskott trots en ökning av vattenskador och reparationer. 

Prognosen för helåret är underhållsinsatserna något lägre än budgeterat. Mycket beroende på de stora 

vattenskador som bolaget drabbats av. Dock har insatser av underhåll genomförts där störst behov funnits med 

reparationer av kök, badrum och total upprustning av ett antal lägenheter samt byte av panel inför nästa års 

målningsarbeten i Dala-Floda. 

 

Finansiellt läge 

För att under 2018 klara både nybyggnation och bredbandsinstallation tog bolaget upp 15 mkr i utökade lån. 

Under innevarande år har bolaget amorterat 4 mkr för att minska lånestocken. Den totala låneskulden uppgår 

till 189 mkr. Ränteläget är fortsatt mycket gynnsamt med sjunkande kapitalkostnader för bolaget. 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

 

Finansiella Mål 

 

Finansiella delmål 2019 2019 Utfall delår 
Prognos 

helår 
Måluppfyllelse 

Utfall delår 
2018 

Kommunen ska uppnå ett 
överskott på 2 % av skatte- och 
utjämningsintäkter 

>2,0 7,61% 2,18% Ja 6,27% 

Kommunkoncernens låneskuld får 
inte överstiga 60 tkr per invånare 
vid årets slut. 

<60 51,0 51,0 Ja 50,3 

Kommunkoncernens soliditet får 
inte understiga 20 % vid årets slut. 

>20% Mäts endast i årsbokslutet. 

Målet om koncernsoliditet kan endast följas upp i helårsbokslutet.   

Kommunens överskottsmål om 2 % är uppfyllt i delårsbokslutet. Prognosen för helår visar ett överskott på 

2,18% vilket är tillräckligt för att uppfylla det finansiella målet.  

Kommunkoncernens låneskuld per invånare uppfyller målet. Skulden per invånare har ökat som ett resultat av 

att totala skulden ökar. 

 

Övergripande kommentarer utfall och prognos  
 

 
Verksamhet 

Period-
budget Utfall 

Period-
avvik Årsbudget Prognos Avvikelse 

Förändr. 
prognos 

Finansförvaltningen 414 468 424 227 9 759 621 706 631 400 9 694 4 029 

Kommunstyrelsen -53 980 -47 491 6 489 -79 472 -78 633 839 540 

Teknisk verksamhet under ks -7 081 -9 724 -2 643 -10 401 -12 201 -1 800 -751 

Barn- och utbildningsnämnden -178 032 -174 802 3 230 -278 396 -279 642 -1 246 197 

Socialnämnden -145 092 -146 547 -1 451 -218 359 -225 434 -7 075 -1 416 

Kultur- och fritidsnämnden -10 857 -10 023 834 -16 307 -16 307 0 0 

Miljö- och byggnadsnämnden -2 712 -2 003 709 -3 922 -3 066 856 426 

Kommunfullmäktige -1 605 -1 380 225 -2 408 -2 308 100 100 

Summa 15 109 32 257 17 152 12 441 13 809 1 368 3 127 

 

Utfallet efter åtta månader visar ett överskott på 32,3 mnkr vilket är 17,2 mnkr bättre än budget. Alla nämnder 

förutom socialnämnden redovisar överskott. För socialnämnden uppgår underskottet för perioden till 1,45 

mnkr. 
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Prognosen för kommunen som helhet visar på ett överskott på 13,8 mnkr vilket är 1,4 mnkr bättre än budget. 

Kommunens verksamheter prognostiseras få ett underskott på 8,3 mnkr, medan finansförvaltningen förväntas 

få ett överskott på 9,7 mnkr.  

Barn- och utbildningsnämnden räknar med ett underskott på 1,2 mnkr. Förskoleverksamheten prognostiserar 

ett underskott på 4,7 mnkr och gymnasiesärskolan förväntar sig ett underskott på 1,0 mnkr. Detta vägs upp av 

ett prognostiserat överskott på gymnasieskolan på 5,0 mnkr. 

Socialnämnden förväntar sig ett utfall för året på -7,1 mnkr.  Det finns negativa prognosavvikelser inom alla 

huvudverksamhetsområden förutom integration: Administration -1,1 mnkr, Vård- och omsorg -1,7 mnkr, Hälso- 

och sjukvård -0,8 mnkr, Individ- och familjeomsorg (IFO) -2,7 mnkr, samt LSS -1,5 mnkr. Integration 

prognostiserar ett överskott på 0,7 mnkr. 

Övriga nämnder prognostiserar förhållandevis små avvikelser. 

Om man tittar på den prognostiserade budgetavvikelsen för verksamheterna så uppgår dessa till -1,37 % i 

helårsresultatet. 

 

Finansförvaltningen 

 

Konto                                (tkr) 
Period-
budget Utfall 

Period-
avvik Årsbudget Prognos Avvikelse 

Förändr. 
prognos 

Skatter och utjämning 417 966 422 789 4 823 626 952 633 507 6 555 928 

Pensions och personalkostn. -8 300 -5 895 2 405 -12 450 -12 163 287 1 416 

Kalkylerad internränta 4 517 4 583 66 6 776 6 875 99 99 

Finansiellt netto 285 1 545 1 260 428 2 318 1 890 870 

Momsbidrag 0 1 205 1 205 0 863 863 716 

Summa 414 468 424 227 9 759 621 706 631 400 9 694 4 029 

 

Finansförvaltningen visar efter åtta månader ett utfall på 424,2 mnkr, vilket är 9,8 mnkr bättre än budgeterat.  

För helåret prognostiseras ett underskott på 9,7 mnkr. 

Skatte- och utjämningsintäkterna är i SKL:s senast prognos 6,6 mnkr bättre än budget. Det beror främst på att 

finansförvaltningens budget bygger på den budget som övergångsregeringen lade hösten 2018. Detta var en 

avskalad budget där flera generella statsbidrag inte fanns med. Dessa bidrag återkom senare i 

ändringsbudgeten. 

Det finansiella nettot uppgår till 2,3 mnkr, vilket är 1,9 mnkr bättre än budgeterat.  Orsaken ligger i det fortsatt 

låga ränteläget under 2019 samt aktieutdelning och utdelning från Kommuninvest. 

Pensioner 

En ny pensionsskuldsberäkning har gjorts i delårsbokslutet. Ansvarsförbindelser har sjunkit enligt åtagandet. 

I och med att kommunen fortlöpande betalar in för / har försäkrat de uppkomna pensionsåtagandena så har 

inte kommunen några större avsättningar för pensioner inom balansräkningen. 
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Riskhantering 

Riskhantering Policy Utfall 2019-08 Utfall 2018-08 Utfall 2018 

Typ av risk         

Ränterisk, genomsnittlig räntebindningstid 1-5 år 1,85 år  1,94 år 1,66 år 

Finansieringsrisk, genomsnittlig kredittid 1-5 år 1,89 år 2,09 år 1,75 år 

Koncentrationsrisk, max av tot långfr.skuld 20 % Inom policyn  Inom policyn Inom policyn 

Valutarisk 0 %  Inom policyn Inom policyn Inom policyn 

 

 

Händelser av väsentlig betydelse 

 

Viktiga händelser under året   

• Hultqvist Fastigheter AB har beslutat att uppföra 16 bostadsrättslägenheter i det s k ‘Lilla Skogen-

området’ i Djurås 

• Dialogmöten om Översiktsplan för Gagnefs kommun har genomförts i kommunens åtta tätorter  

• Förberedelsearbetet för en Fördjupad översiktsplan för Djurås har inletts 

• Omorganisation, där en Teknisk avdelning, Samhällsbyggnadsavdelning och en avdelning för Ledning 

och administration bildas under kommunstyrelsen 

• För att stärka medborgardialogen deltar Gagnefs kommun SCB’s Medborgarundersökning. 800 

kommuninvånare får svara på en enkät om synen på servicen i kommunen.  

• I juni antog KF en digitaliseringsstrategi för kommunen, vilket innebär en prioritering av 

digitaliseringsfrågorna. Kopplat till detta har en person anställts som utvecklingsledare för 

digitalisering och kommunikation inom avdelningen för Ledning och administration 

• Tre nya förskoleavdelningar öppnas i Djurås. 

• En ny fristående förskola i Kyrkbyn beviljas tillstånd att starta hösten 2019. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

 

Invånar- och brukarperspektiv 

Sammanfattning: Nämndernas mål för invånar- och brukarperspektivet präglas av gemensamma insatser kring 

trygghet, tillgänglighet, att kunna leva ett självständigt liv samt att få goda förutsättningar för lärandet i livets 

alla skeden. Arbetet med de nya målen präglas av att planera mätningar kring de fastställda indikatorerna. En 

del av nedanstående mål kan inte prognosticeras med anledning av att undersökningar pågår samt genomförs 

för första gången i kommunen.  

Kommunen kännetecknas av en hög trygghet i jämförelse med övriga Dalakommuner. Gagnefs kommun rankas 

på plats två i Dalarna gällande andelen elever som är behöriga till yrkesprogram. Målsättningen är högre och 

därmed inte uppnått. Samma gäller kommunens tillgänglighet och ambitionen att öka andelen e-tjänster. 

Målet om att främja lärandet i livets alla skeden anses som delvis uppfyllt.  

Fullmäktiges Övergripande mål: I Gagnefs kommun kan man bo, leva och 

verka tryggt och säkert dygnets alla timmar – överallt. 

Kommunstyrelsens Uppfyllande mål: I Gagnefs kommun känner invånarna sig trygga.  
 

Indikator Utfall 2018 Önskat utfall 2019 Utfall delår Prognos helår 

SCB-
medborgarundersökning – 
svar på tryggheten utomhus 
på kvällar och nätter. 

Ingen 
uppgift 

Minst 80% svarar 7-10 - - 

Kommentar: Gagnefs kommun deltar i SCB:s stora medborgarundersökning. På slutet av augusti blev 800 

kommuninvånare slumpmässigt utvalda att medverka i undersökningen. Resultatet kommer att presenteras i 

slutet av året och kommer ingå i årsbokslutets måluppföljning. En prognos kan inte lämnas. 

Kommunstyrelsens Uppfyllande mål: I Gagnefs kommun anordnas trygghetsvandringar. 
  

Indikator Utfall 2018 Önskat utfall 2019 Utfall delår Prognos helår 

Antal genomförda 
trygghetsvandringar 

2 3 1 1 

Kommentar: Kommunens BRÅ-samordnare (brottförebyggande arbete) organiserar trygghetsvandringarna. 
Den planerade vandringen på slutet av augusti blev inställd med anledning av att för få medborgare har anmält 
sitt intresse. Under de förutsättningar anses det som tveksamt om kommunen uppnår målet. Däremot har 
kommunen startat upp ett nytt Grannsamverkans område i Brötjärna, en insats som ligger i uppdraget av 
Bråsamordnaren men inte ingår i indikatormätningen. 
 
Kommunstyrelsens Uppfyllande mål: Gagnefs kommun har lägsta brottslighet i Dalarna. 

  

Indikator Utfall 2018 Önskat utfall 2019 Utfall delår Prognos helår 

Utfall/ placering 
kommunens antal 
anmälda brott enligt 
BRÅ i jämförelse med 
andra dalakommuner. 

Lägst brottslighet 
(Plats 1 i 
rankingen) 

Lägst brottslighet 
(Plats 1 i rankingen) 

Lägst 
brottslighet i 
Dalarna 

Lägst brottslighet 
i Dalarna 

Kommentar: De preliminära resultaten gällande antal anmälda brott i kommunen visar ett utfall på 2142. Näst 
lägsta brottslighet visar Leksands kommun med 3662 anmälda brott per 100 000 kommuninvånare.    
 
Barn- och utbildningsnämndens Uppfyllande mål: Barn och elever skall uppleva att förskolan och skolan är en 
trygg plats där man kan utvecklas och växa. 
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Indikator Utfall 2018 Önskat utfall 2019 Utfall delår Prognos helår 

Elevenkät Åk 5: 95% 
Åk 9: 81% 

Åk 5: 97% 
Åk 9: 85% 

- 
- 

- 
- 

Kommentar: Utfallet presenteras i förvaltningens kvalitetsredovisning. Den kommer sammanställas vid 
årsbokslutet så att inget resultat kan presenteras vid delåret. 

Fullmäktiges Övergripande mål: I Gagnefs kommun lever invånarna ett 

oberoende och självständigt liv där individens egna resurser tas till vara. 

Stöd, vård och omsorg ges utifrån den enskildes behov. 

Barn- och utbildningsnämndens Uppfyllande mål: Undervisningen i förskola och grundskola ska ge alla barn 
och elever förutsättningar att kunna gå vidare till studier på gymnasium och högskola eller arbete.  
 

Indikator Utfall 2018 Önskat utfall 2019 Utfall delår Prognos helår 

Antagna gy 86% 93% 89% 89% 

Kommentar: 144 elever antogs höstterminen 2019 till ett nationellt program på gymnasiet av 161 sökande. En 
ökning med 3% jämfört med 2018. Målet för 2019 var 93% och har därmed inte uppnåtts.  

Fullmäktiges Övergripande mål: Gagnefs kommun är öppen, tillgänglig 

och jämlik där det är enkelt att ta del av kommunens tjänster. 

Kommunstyrelsens Uppfyllande mål: Kommunens personal är lätt tillgänglig för invånarna. 
 

Indikator Utfall 2018 Önskat utfall 2019 Utfall delår Prognos helår 

SCB-medborgarundersökning 
– svar på hur lätt det blir att 
komma i kontakt med 
tjänstemän eller annan 
personal i kommunen. 

i. u. Minst 80% svarar      
7-10 

- - 

 
Kommunstyrelsens Uppfyllande mål: Gagnefs kommuns verksamheter kännetecknas av hög nöjdhet inom 
bemötande och tillgänglighet. 

 

Indikator Utfall 2018 Önskat utfall 2019 Utfall delår Prognos helår 

SCB-medborgarundersökning- 
bemötande och tillgänglighet 

i. u.  80% av svaren ligger 
i skalan mellan 7 och 
10 

- - 

Kommentar: Gagnefs kommun deltar i SCB:s stora medborgarundersökning. På slutet av augusti blev 800 

kommuninvånare slumpmässigt utvalda att medverka i undersökningen. Resultatet kommer att presenteras i 

slutet av året och kommer ingå i årsbokslutets måluppföljning. En prognos kan inte lämnas. 

Kommunstyrelsens Uppfyllande mål: Kommunen ökar andelen av de vanligaste e-tjänster i kommuner. 
 

Indikator Utfall 2018 Önskat utfall 2019 Utfall delår Prognos helår 

Antal e-tjänster i relation till 
de 38 vanligaste e-tjänster i 
kommuner 

18% Högre än året innan 18% 18% 

Kommentar: Kommunen har i dagsläget ingen gemensam e-tjänsteplattform. Varje förvaltning driver 
utvecklingsprojekt kring e-tjänster själva. Utvecklingsarbete är resurs- och tidskrävande. Samordningen av 
insatserna planeras men är i uppstartsfasen. Utfallet i delåret prognosticeras därför vara samma för helåret.  
 
Barn- och utbildningsnämndens uppfyllande mål: Plats i förskola eller familjedaghem skall erbjudas nära 
hemmet och inom tre månader. 
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Indikator Utfall 2018 Önskat utfall 2019 Utfall delår Prognos helår 

Månadsstatistik 85% 90% 90% 90% 

Kommentar: Målet är uppnått. 
 
Socialnämndens Uppfyllande mål: Socialnämnden förbättra nyttan för medborgaren utifrån det ansvar och 
uppdrag verksamheten har. 

 

Indikator Utfall 2018 Önskat läge 2019 Utfall delår Prognos helår 

Brukarundersökning LSS ” Får du 
bestämma saker som är viktiga för dej” 

67% 70% Ej utfall - 

Brukarundersökning IFO ekonomiskt 
bistånd ” Hur nöjd är du sammantaget 
med det stöd du får från socialtjänsten”  

81% 85% Ej utfall - 

Brukarundersökning hemtjänst: ” Hur 
nöjd är du sammantaget med 
hemtjänsten” 

94% 94% 100% 100% 

Brukarundersökning äldreboende: Hur 
nöjd är du sammantaget med 
äldreboendet” 

82% 86% 81% 81% 

Kommentar: Brukarundersökningar 
Varje år genomförs minst 3 nationella brukarundersökningar som Socialförvaltningen deltar i utifrån ett 
existentiellt förhållningssätt. Brukarundersökning för LSS och IFO redovisas i helårsboksslutet. Vad äldre tycker 
om äldreomsorgen har resultatet precis kommit och analys har ej genomförts. Hemtjänsten har fått ett bättre 
resultat än väntat och bättre kan det inte bli. Särskilda boende har inte nått upp till målet. Inom den 
verksamheten pågår en stor omställning i arbetssätt som kan vara en del av förklaringen. 
 
Kultur- och fritidsnämndens Uppfyllande mål: Användare av Kultur- och fritidsnämndens tjänster upplever att 
det är enkelt att få relevant och tydlig information om verksamheterna. 
 

Indikator Utfall 2018 Önskat utfall 2019 Utfall delår Prognos helår 

Webbundersökning 
på bibliotekets hemsida (pop-up) 

Ingen uppgift Undersökning görs - - 

Digital enkät, fritid Ingen uppgift Undersökning görs - - 

Digital enkät, fritid Ingen uppgift Undersökning görs - - 

Digital enkät, fritidsgårdar Ingen uppgift Undersökning görs - - 

Digital enkät, kultur Ingen uppgift Undersökning görs - - 

Hur många som nåtts av inlägg i 
sociala medier, fritidsgård 

Ingen uppgift Undersökning görs - - 

Kommentar: Samtliga indikatorer är nya mätningar och undersöks under 2019. Syftet är att framledes kunna 
sätta upp mätbara och kvantitativa mål. I nuläget är det därför inte möjligt att avgöra vilka mål som uppnåtts 
respektive ej uppnåtts. 

Fullmäktiges Övergripande mål: I Gagnefs kommun är förutsättningarna 

goda för lärande i livets alla skeden. 

Barn- och utbildningsnämndens uppfyllande mål 
Delmål 1: Förskola och skola skall utforma en lärmiljö där alla barn och elever stimuleras och utvecklas.  

Delmål2: Meritvärdet i åk 9 skall öka. 

Indikator Utfall 2018 Önskat läge 2019 Utfall delår Prognos helår 

Dm 1: Elevenkät 56% 60% - - 

Dm 2: Siris 222 225 222 222 

Kommentar: Utfallet för delmålet 1 presenteras i förvaltningens kvalitetsredovisning. Den kommer 
sammanställas vid årsbokslutet så att inget resultat kan presenteras vid delåret. Djuråsskolans meritvärde 
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läsåret 2018/19 var 226,5 jämfört med 219,4 föregående år. Mockfjärdskolans meritvärde läsåret 2018/19 var 
217,3 jämfört med 211,7 föregående år. Meritvärdet på Mockfjärdskolan har höjts de senaste tre åren. En 
analys och bedömning av måluppfyllelsen finns i respektive skolas kvalitetsredovisning. 
 
Kultur- och fritidsnämndens Uppfyllande mål: Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till bildning och 
delaktighet genom att främja det informella lärandet. 
 

Indikator Utfall 2018 Önskat läge 2019 Utfall delår Prognos helår 

Utlån alla medier 61 531 utlån 62 000 utlån 39 725 62 000 

Redovisade studietimmar 
från studieförbunden 

6 333 6 400 - - 

Antal aktiviteter på 
fritidsgårdarna som 
planerats och genomförts 
av ungdomar 

Ingen uppgift Undersökning görs - - 

Kommentar: Studietimmarna redovisas endast på helårsbasis. Studiestarten kan variera och ingen tillförlitlig 
redovisning kan ges på delårsbasis. Mätningen kring fritidsgårdarnas aktiviteter genomförs första gången. I 
nuläget är det därför inte möjligt att avgöra vilka mål som uppnåtts respektive ej uppnåtts. 
 

Medarbetarperspektiv 

Sammanfattning: Kommunens arbete för medarbetarperspektivet är svårt att bedöma i delårsbokslutet. 

Medarbetarundersökningen genomförs senare under året. Inom området kompetensförsörjning har insatserna 

visat resultat. Målet anses vara uppfyllt. 

Fullmäktiges Övergripande mål: I Gagnefs kommun samverkar 

medarbetarna över förvaltningsgränserna och känner arbetsglädje och 

delaktighet.  

Kommunstyrelsens Uppfyllande mål (samtliga förvaltningar): Gagnefs kommuns medarbetare är delaktiga och 
trivs på sina arbetsplatser.  

  

Indikator   Utfall 2018  Önskat läge 2019  Utfall delår  Prognos helår 

HME-motivation           78*   80  -  - 
 *avser resultat 2017 

Kommentar: HME mäts under november 2019 och ingen prognos kan därför göras. 
 
Kommunstyrelsens Uppfyllande mål: Gagnefs kommuns ledarskap präglas av tillit, samverkan och delaktighet. 

 

Indikator Utfall 2018 Önskat läge 2019 Utfall delår Prognos helår 

HME-ledarskap 83*  83  -  -  
  *avser resultat 2017 

Kommentar: HME mäts under november 2019 och ingen prognos kan därför göras. 
 
Kommunstyrelsens Uppfyllande mål: Gagnefs kommuns medarbetare är väl insatta i verksamhetens mål och 
förväntningar på medarbetarskapet. 

 

Indikator Utfall 2018 Önskat läge 2019 Utfall delår Prognos helår 

HME-styrning 75* 78 - - 
 *avser resultat 2017 

Kommentar: HME mäts under november 2019 och ingen prognos kan därför göras. 
 

Kommunstyrelsens Uppfyllande mål (samtliga förvaltningar) kompetensförsörjning: Gagnefs kommuns 
förvaltningar arbetar långsiktigt och strategiskt med kompetensförsörjning.  
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Indikator   Utfall 2018  Önskat läge 2019  Utfall delår  Prognos helår 

Andel med kompetensförsörjningsplan   i. u.  25 %   25%  25% 

 
Kommunstyrelsens Uppfyllande mål (samtliga förvaltningar)  
Delmål 1 kompetensförsörjning: Gagnefs kommun ökar andelen heltidsanställningar.  

  

Indikator  Utfall 2018 Önskat läge 2019 Utfall delår Prognos helår 

Andel heltidsanställningar 60,9% 

 

62% 63%, totalt  64% 

Kommentar: Utfallet delår enl. statistik i personalsystem. Fördelat per förvaltning: Barn- och 
Utbildningsförvaltningen 81%, Kommunstyrelseförvaltning 85%, Kultur och fritidsförvaltning 69%, Miljö och 
Byggnadsförvaltning 100%, Socialförvaltning 36%. 

  

Delmål 2 kompetensförsörjning: I Gagnefs kommuns verksamheterna möjliggörs ett förlängt arbetsliv.  
  

Indikator  Utfall 2018 Önskat läge 2019 Utfall delår Prognos helår 

Genomsnittlig ålder vid 
pensionsavgång  

 64 64   64,5  64,5 

 
  

Ekonomiskt perspektiv 

Sammanfattning: Uppföljningen kopplat till kommunens ekonomiska perspektiv visar att målen är delvis 

uppfyllda. Avvikelserna är kända och arbetet pågår att förbättra utfallet. 

Fullmäktiges Övergripande mål: I Gagnefs kommun bedrivs 

verksamheterna ansvarsfullt och kostnadseffektivt. 

 
Kommunstyrelsens Uppfyllande mål: I Gagnefs kommun bedrivs verksamheterna ansvarsfullt. 
 

Indikator Utfall 2018 Önskat läge 2019 Utfall delår Prognos helår 

Budgetföljsamheten: Nämndernas 
procentuella avvikelse mellan 
utfall och budget per sista 
december. 

1,5% Ingen negativ 
avvikelse 

1,85% - 1,37% 

 
Barn- och utbildningsnämndens Uppfyllande mål: Kostnaden per barn i förskolan skall reduceras till 
genomsnittet i jämförbar kommungrupp.  
 

Indikator Utfall 2018 Önskat läge 2019 Utfall delår Prognos helår 

Gagnef 174 tkr/barn - - - 

Kommungrupp 145 tkr/barn - - - 

Kommentar: Utredning pågår och kommer att redovisas under hösten. 
 
 
Socialnämndens Uppfyllande mål: Socialnämnden förbättra nyttan för medborgaren utifrån det ansvar och 
uppdrag verksamheten har. 
 

Indikator Utfall 2018 Önskat läge 2019 Utfall delår Prognos helår 

IFO: Minska kostnaderna 
för externa köp gällande 
öppenvårdsinsatser. 

1 200 000 kr 1 140 000 kr 300 000 kr 900 000 kr 
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LSS och Socialpsykiatrin: 
Alla brukare ska ha en 
digital och giltig 
genomförandeplan 

0 100% 60% 
 
Ej uppfyllt 

75% 

IFO: Klienter med 
försörjningsstöd som har 
aktivitet som beslut, ska 
öka. 

11 st 15 st 16 st 
Uppfyllt 

 
Uppfyllt 

Arbete och utveckling: 
Antal personer ut i egen 
försörjning ska öka. 

27 st 30 st 16 st 30 st 
Uppfyllt 

Hemtjänst: Utifrån nytt 
arbetssätt (PUA) ska den 
planerade 
beläggningsgraden 
minst vara: 

83% 83% 84 % 
 
Uppfyllt 

84 % 

Äldreboendet: Utifrån 
nytt arbetssätt (PUA) ska 
den planerade 
beläggningsgraden 
minst vara: 

52% 70% Kan ej 
redovisas än 
Ej uppfyllt 

60% 

Kommentar: IFO - Minska kostnaderna för externa köp av öppeninsatser på IFO 
Individ och familjeomsorgen (IFO) är i en förändringsprocess gällande nytt arbetssätt, där man tittar på interna 
öppna insatser i första hand. Att följa kostnaderna av externa öppenvårdsinsatser är då ett relevant mått. 
Målet är uppfyllt i delårsbokslutet och prognosen tyder på att det även är uppfyllt vid årsskiftet. 
 
Digital genomförandeplan 
Digital genomförandeplan inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och socialpsykiatrin 
är ett arbete som påbörjades under 2018 och som behöver slutföras under 2019. Planen är något fördröjd och 
det kan innebära att målet inte nås på helår. 
 
Försörjningsstöd och aktivitetsbeslut 
I samband med att en klient får försörjningsstöd beslutas också om det ska finnas ett aktivitetsbeslut i samband 
med det. Att öka antalet beslut om aktivitet ökar också individens möjligheter till framtida egen försörjning. 
Årets mål är uppfyllt. 
 
Egen försörjning 
Arbete och utveckling arbetar med personer som står långt från arbetsmarknaden. Att öka möjligheterna till 
egen försörjning är för dessa personer oftast en lång väg att gå. Inom verksamheten har man under åren visat 
bra resultat för att få ut personer i egen försörjning och man utvecklar arbetssättet i takt med omvärlden och 
framgångsrika metoder. Ett viktigt mått för att öka medborgares livskvalitet. Målet är uppfyllt i delåret och allt 
tyder på att verksamheten klarar målet på helår. 
 
Nytt arbetssätt inom äldreomsorgen 
Utifrån PUA (proaktiv utveckling och uppföljning) arbetar äldreomsorgen för att effektivisera verksamheten och 
använda de resurser man har på rätt sätt. En del i PUA är att följa planerad beläggningsgrad för att öka 
effektiviteten i arbetet utan att påverka kvaliteten för brukaren. Hemtjänsten klarar målet i delårsbokslutet och 
har en god förhoppning att även klara det på helår. Särskilda boende har inte riktigt alla kommit igång med det 
nya arbetssättet så en viss fördröjning av resultatet är att vänta. Målet ej uppfyllt då man inte kan mäta än. 
Helårsresultatet förväntas kunna mätas men ej nå målet. 
 
Kultur- och fritids Uppfyllande mål: Kultur och fritidsnämnden har god kontroll över föreningarnas kommande 
bidragsbehov. 
 

Indikator Utfall 2018 Önskat läge 2019 Utfall delår Prognos helår 
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En årlig plan för föreningarnas 
investeringsbehov finns 
upprättad 

Nej Ja Ja Ja 

Utvecklingsperspektiv 

Sammanfattning: Nämndernas mål för utvecklingsperspektivet präglas av gemensamma insatser kring 

attraktivt boende, entreprenörskap, samverkan och hållbarhet. Förutom inom hållbarhetsområdet anses målen 

som uppfyllda vid årets slut. Uppföljningen kopplat till matsvinnet samt miljöbilar är under utveckling. En 

prognos kan inte lämnas vid delåret och målet bedöms som inte uppfyllt.  

Fullmäktiges övergripande mål: I Gagnefs kommun finns trivsamt boende 

för alla generationer i attraktiva miljöer.  

Kultur- och fritids Uppfyllande mål: Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till att göra livet värt att 
leva i hela kommunen. Vi stöder föreningslivet som erbjuder kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Det bidrar till 
att kommunen kan erbjuda attraktiva miljöer att bo i, verka i och besöka. 
 

Indikator Utfall 2018 Önskat läge 2019 Utfall delår Prognos helår 

Antal beviljade arrangemangsbidrag, 
kultur  

19 20 20 20 

Antal bokade halltimmar 3 959 4 000 2 242 4 000 

Antal redovisade LOK-stödstimmar 
(deltagartillfällen) 

46 329 46 500 Redovisas 
helår 

46 500 

Antal beviljade spontanidrottsbidrag 4 5 2 3 

Besöksstatistik, bibliotek (Djurås och 
Mockfjärd) 

59 141 besök 60 000 38 308 60 000 

Besöksstatistik, fritidsgårdar (alla) 5 120 4 000 2 236 4 000 

     

Fullmäktiges övergripande mål: I Gagnefs kommun uppmuntras 

nytänkande, entreprenörskap och främjas allas möjlighet till arbete och 

meningsfull sysselsättning. 

Kommunstyrelsens Uppfyllande mål: I Gagnefs kommun uppmuntras entreprenörskap. 
 

Indikator Utfall 2018 Önskat läge 2019 Utfall delår Prognos helår 

Nettoökning företag i 
kommunen 

39 Positiv utfall 46 58 

 
Barn- och utbildningsnämndens uppfyllande mål: Samverkan mellan skola och arbetsliv skall utvecklas och 
fördjupas. Arbetet med Ung företagsamhet skall uppmuntras. 
 
 

Indikator Utfall 2018 Önskat läge 2019 Utfall 
delår 

Prognos helår 

Måluppfyllelsen beskrivs i 
förvaltningens 
kvalitetsredovisning 

Implementering av 
arbetsplan skola 
och arbetsliv 

Utvecklad samverkan 
skola och arbetsliv 

- - 

Kommentar: Arbete pågår med att implementera planen för skola och arbetsliv. 
 
Socialnämndens Uppfyllande mål: Socialnämnden förbättra nyttan för medborgaren utifrån det ansvar och 
uppdrag verksamheten har. 

 

Indikator Utfall 2018 Önskat läge 2019 Utfall delår Prognos helår 
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En sammanhållen och 
hållbar socialtjänst: 
Skapa en strategi och en 
årlig aktivitetsplan där 
föreslagna åtgärder 
genomförs. 

Ingen strategi Skapa strategin ska 
beslutas i 
socialnämnden senast 
30 oktober. 
Aktivitetsplan för 2020 
klar senast 30 oktober.  

Ej klar Klar 

Kommentar: En sammanhållen och hållbar socialtjänst 
Socialförvaltningen har för avsikt att arbeta fram en strategi för en sammanhållen och hållbar socialtjänst som 
är hållbar minst över mandatperioden och har en årlig aktivitetsplan kopplad till sig. Strategin kommer att bli 
klar under 2019. Under 2018 har vi fokuserat på e-hälsa och välfärdsteknik som blir en viktig del av 
socialförvaltningens utvecklingsstrategi. 
Strategin är i skapande men ej klar till halvårsskiftet. Planen något förskjuten men förväntas vara klar vid 
årsskiftet. 

Fullmäktiges övergripande mål: Gagnefs kommun är en professionell 

samarbets- och samverkanspartner som ser möjligheter före hinder. 

Kommunstyrelsens Uppfyllande mål: Gagnefs kommun förbättrar kommunikationen med de lokala 
företagarna. 
 

Indikator Utfall 
2018 

Önskat läge 2019 Utfall 
delår 

Prognos helår 

Företagsklimat – utfall kommunens service 
till förtagen (Kommunens service till 
företagen handlar framför allt om 
bemötande och handläggningstider. Det 
har betydelse för företagens etablering och 
expansion. Kommunens service är starkt 
förknippad med hur företagarna upplever 
företagsklimatet i sin helhet.) 

249 Bättre än 2018 231 231 

Företagsklimat – utfall kommunpolitikernas 
attityder till företagande 

210 Bättre än 2018 206 206 

Företagsklimat – utfall tjänstemäns 
attityder till företagande 

192 Bättre än 2018 169 169 

Kommentar: Ranking 2019 baseras på enkätsvar från våren 2019. 
 
Barn- och utbildningsnämndens Uppfyllande mål: Genom samarbete inom Gysam minska kostnaderna för 
nationella gymnasieprogram i paritet med riksprislistan. 
 

Indikator Utfall 2018 Önskat läge 2019 Utfall delår Prognos helår 

Årlig uppföljning kostnader  8% 0,2% - - 

Kommentar: Gysam arbetar med att ta fram en målsättning i verksamhetsplan 2020 för sänkta kostnader. 
 
Kultur- och fritidsnämndens Uppfyllande mål: Alla som kontaktar kultur- och fritidsnämndens verksamheter 
upplever att de får ett lyhört, respektfullt, kompetent och professionellt bemötande. När uppdraget inte går att 
lösa inom förvaltningen lotsar vi vidare till lämplig instans. Vi är också aktiva i regionala samarbeten och ser till 
att Gagnefs kommun tar position som viktig medspelare även utanför kommunen. 
 

Indikator Utfall 2018 Önskat läge 2019 Utfall delår Prognos helår 

Digital enkät  I. u. Undersökning görs - - 

 

Fullmäktiges övergripande mål: Gagnef är en ekologiskt hållbar kommun 

där det är enkelt att vara miljövänlig.    
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Kommunstyrelsens Uppfyllande mål: Gagnefs kommun har en alltmer fossiloberoende fordonsflotta och 
säkerställer hållbar konsumtion. 
 

Indikator Utfall 2018 Önskat läge 2019 Utfall 
delår 

Prognos helår 

Andel fordon som kan drivas av förnybara 
drivmedel 

28,8%* 35% - - 

Andelen (%) ekologiska livsmedel och 
dalaproducerade livsmedel i kommunens 
verksamhet under hela året 

42,5% 60% 34% 40% 

 *andel miljöbilar  

Kommentar: Bensinbilar: Kommunen har 16 st bilar som drivs på bensin (den bensin som används innehåller 

förnybar inblandning). Dieselbilar: Kommunen har 53 st bilar som drivs på diesel (den diesel som används 

innehåller förnybar inblandning). Av dessa dieselbilar så har vi tre nya bilar som är godkända för HVO100. 

Elhybrider: Kommunen har 10 st bilar som drivs till ca 50 % på el och 50 % på bensin. 

 
Barn- och utbildningsnämndens uppfyllande mål: Förskola och skola skall utveckla och fördjupa arbetet kring 
miljö- och klimatfrågor.  
 

Indikator Utfall 
2018 

Önskat läge 2019 Utfall delår Prognos helår 

Minska matsvinn 250 kg/år* 200 kg/år  - - 
*uppskattat värde 

 
Miljö- och byggnadsnämndens uppfyllande mål: Kommunen har utvecklat sitt hållbarhetsområde inom 
ekologisk hållbarhet. 
 

Indikator   Utfall 2018  Önskat läge 2019  Utfall delår  Prognos helår 

Placering i ”Aktuell hållbarhets”- miljöranking 
för kommuner  

 251* 
 

Förbättring av 
förra årets 
placering. 

 227  227 

*2018 års ranking, gäller uppgifter för 2017 

Kommentar: 
Aktuell Hållbarhets kommunrakning sätter fingret på framgångsrikt miljöarbete. Önskat läge: Plats 150 av 290 
(2022 års ranking, gäller uppgifter för 2021). Successiv ökning av placeringen från år till år. 
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Balanskravsresultat 

 

Balanskravsresultat 

Kommunen ska i delåret presentera en balanskravsutredning.  Kommunens balanskravsresultat, som enligt 

kommunallagen ska vara positivt varje år, ska justeras med realisationsvinster och vissa realisationsförluster. 

Utredningen visar på ett positivt resultat på 31,5 mnkr som sjunker till 13,1 mnkr i helårsprognosen.  

Balanskravsutredning (tkr) 
Utfall   

2019-08 
Prognos 

2019 
Utfall  

2018-08 

Årets resultat 32 195 13 809 25 568 

- reducering av samtliga realisationsvinster -674 -674 -139 

+ justering för realisationssvinser enligt 
undantagsmöjlighet 0 0 0 

+ justering för realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 0 0 0 

+ orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

+ justering för återföring av orealiserade förluster 
i värdepapper 0 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 31 521 13 135 25 429 

 - reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv 0 0 0 

+ användning av medel från 
resultatutjämningsreserv 0 0 0 

Balanskravsresultat 31 521 13 135 25 429 

 

I och med det prognostiserade resultatet kommer det troligtvis inte vara aktuellt att använda medel från 

resultatutjämningsreserven för att kommunen ska uppnå ett nollresultat.  Det är dessutom osannolikt att 

kommunen skulle få ett negativt balanskravsresultat för året med därpå följande krav på resultatåterställning 

under de kommande åren. 
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Kommunens nämnder 

Kommunstyrelsen 

Verksamhet 
Period-
budget Utfall 

Period-
avvik Årsbudget Prognos Avvikelse 

Förändr. 
prognos 

Kommunstyrelsens verksamhet -48 024 -43 216 4 808 -68 950 -68 796 154 -203 

Ledning och administration -4 122 -3 142 979 -7 193 -6 898 295 353 

Teknisk verksamhet under KS -7 081 -9 724 -2 643 -10 401 -12 201 -1 650 -600 

Samhällsbyggnad -1 834 -1 132 702 -3 329 -2 939 390 390 

Summa -61 061 -57 214 3 846 -89 873 -90 834 -812 -61 

 

Verksamhet 
Period-
budget Utfall 

Period-
avvik Årsbudget Prognos Avvikelse 

Förändr. 
prognos 

Kommunledningen -12 426 -9 815 2 612 -16 151 -16 123 28 -543 

Räddningstjänsten -6 527 -6 621 -94 -9 791 -9 911 -120 -67 

Kollektivtrafik -5 000 -3 930 1 070 -7 500 -7 350 150 0 

Turismverksamhet -1 190 -1 074 115 -1 784 -1 784 0 0 

Ekonomiavdelningen -5 909 -5 337 572 -8 975 -8 332 643 892 

Personalavdelningen -5 767 -5 169 598 -8 679 -8 218 461 418 

Bemanningscenter -1 970 -1 715 255 -2 988 -2 805 183 -348 

Näringslivsansvarig -129 -145 -15 -129 -145 -16 -16 

Kommunikationsavdelningen -9 106 -9 411 -305 -12 953 -14 127 -1 175 -540 

Summa KS -48 024 -43 216 4 808 -68 950 -68 796 154 -203 

           

Ledning och administration               

Administration stab -982 -735 248 -1 768 -1 425 343 63 

Nämndsadministration -2 363 -2 142 221 -4 255 -4 261 -7 332 

Bererdskaps- säkerhetssamordn -324 168 492 -490 -514 -24 -25 

Ungdomssamordnare -452 -434 18 -681 -698 -17 -17 

Summa ledning o admin -4 122 -3 142 979 -7 193 -6 898 295 353 

 

Efter omorganisationen som genomfördes den 1 april i år har budget flyttats ut till berörda ansvar och årets 

löneökningar har lyfts från kommunledningen ut till verksamheterna. Även budget för kapitalkostnader har 

fördelats ut från ekonomichefen till alla verksamheter i delårsbokslutet. 

Kommunledningen försämrar sin prognos på grund av ökade kostnader för ledningssystem och lokalöversyn 

samt ökade kostnader för kommunstyrelsen med fler ledamöter än budgeterat. Eftersom årets 

löneökningsbudget inte har förbrukats fullt ut blir avvikelsen mot budget inte så stor. Den stora avvikelsen 

mellan periodbudget och utfall förklaras av lågt utfall på bland annat utvecklingsmedlen samt periodiserade 

lönebudgetökningar. 

Räddningstjänstens prognos visar en negativ avvikelse mot budget då täckning tagits för beräknad förlust hos 

Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) 2019. Prognosen försämras även mot föregående prognos då avsättning till 

RDM för 2018 års förlust var något lägre än faktisk.  

Kollektivtrafiken lämnar oförändrad prognos då prognossiffror från regionen visar att den prognos som sattes i 

maj ser ut att hålla. Det låga utfallet mot periodbudget beror dels på att budgeten är på åtta tolftedelar men 
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inget utfall på busskort för grundskola och gymnasieskola under juni – augusti och dels på ett lågt utfall på 

gymnasieskolresor under vårterminen 2019. Antal elever till gymnasieskolan ht-19 visar en ökning jämfört mot 

vt-19 vilket ger ökade kostnaderna för busskorten under hösten. 

Ekonomiavdelningens prognos är en förbättring sen majprognosen då kapitalkostnaderna inte ser ut att 

belastas fullt ut vilket beror på en lägre investeringstakt än vad som förutsågs tidigare. Detta förklarar även 

skillnaden mellan utfall och periodbudget. 

Personalavdelningens prognos är bättre än budget och föregående prognos och förklaras av lågt utfall på 

feriearbeten och facklig verksamhet.  

Bemanningscenter redovisar en prognos som är bättre än budget men en försämring med nästa 350 tkr mot 

majprognosen vilket förklaras av lägre tryck på bemanningen under sommaren samt semesteruttag för 

poolmedarbetarna under sommaren, ej debiterbar tid. I periodbudget ingår budget för lönetillägg till 

poolpersonalen, men hela det tillägget har inte gått åt då mer timvikarier använts. Då detta är första hela 

budgetåret med poolarbetare finns det inget jämförelsetal mot tidigare år. Inför budget 2020 kommer en 

översyn av timpris m.m. att göras. 

Prognosen för Näringslivsansvarige avser endast årets tre första månader då verksamheten låg kvar hos 

kommunstyrelsen. Efter den 1 april tillhör verksamheten Samhällsbyggnad.  

Den största negativa avvikelsen mot budget finns hos Kommunikationsavdelningen där även prognosen 

försämras mot föregående prognostillfälle. Förklaringar till avvikelsen är bland annat Microsoftlicenser som 

står för nästan 600 tkr av avvikelsen. IT-attacker, intrång och nyheter om läckta uppgifter i IT-system leder till 

skärpta krav på IT-säkerhet. För att kunna möta verksamheternas behov för samtliga medarbetare har bland 

annat kostnaderna för licenser avseende säkerhet, till exempel tvåfaktors-autentisering, ökat kraftigt. 

Införandet av ny telefonileverantör drar upp kostnaderna då införandet har varit problemfyllt under det första 

året. Detta gäller samtliga kommuner i Dalarna.   

Verksamheternas lokalförändringar under perioden bidrar med ökade kostnader för nät och teknik. Även en 

extern förändring av posttur påverkar kommunikationsavdelningens budget negativt.  

Omorganisationen har gjort det svårare att få en överblick över kostnadsutvecklingen. Inför budget 2020 

kommer budget mellan olika avdelningar och verksamheter att ses över på detaljnivå. 

Avdelningen för Ledning och administration samt Enheten för administration är två nya ansvar som tillkommit 

efter omorganisationen. Lönebudget har flyttats från kommunledningen och kommunikationsavdelningen till 

dessa nya ansvar. Prognosen visar en positiv avvikelse från budget eftersom en helårsbudgeterad ny tjänst 

tillsattes först i augusti. Avvikelse mot föregående prognos förklaras av flytt av budget i och med 

omorganisationen. 

Avvikelsen mellan utfall och periodbudget för Beredskaps-och säkerhetssamordnaren beror på icke 

periodiserade intäkter från MSB.  

Ungdomssamordnaren ser ut att hålla budget 
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Verksamhet 
Period-
budget Utfall 

Period-
avvik Årsbudget Prognos Avvikelse 

Förändr. 
prognos 

Teknisk verksamhet under KS               

Fastighetsavdelning /stab 4371 1873 -2498 6703 5853 -850 0 

Vaktmästeri -5226 -5456 -230 -7864 -7864 0 200 

Lokalvård -192 112 304 -325 -325 0 0 

Gata och mark -6033 -6252 -219 -8914 -9714 -800 -800 

Summa -7 081 -9 724 -2 643 -10 401 -12 201 -1 650 -600 

 

Den tekniska verksamheten prognostiserar ett underskott för helåret. Fastighetsavdelningens 

prognosunderskott förklaras av nedanstående tabell.  

Förklaring prognos Kronor Förändring 

Nedskrivning gamla förrådet 0 0 

Vattenskador -1000 -800 

Minskat planerat underhåll 1500 1500 

Snöröjning -420 0 

Felavhjälpande underhåll 80 -700 

Elkostnad -955 -540 

Övriga mediakostnader 310 -50 

Lönekostnader staben -550 -165 

Ökade intäkter 700 200 

Övrigt 335 537 

Prognos ordinarie driftresultat 0 0 

      

Återställning förrådsmark -850 0 

      

Helårsprognos -850 0 

 

Fastighetsavdelningen - Sedan majprognosen har en hel del kostnader för vattenskador uppkommit, en villa i 

Mockfjärd befaras kosta 250 tkr. Skada i källaren på Tjärnsjögården tros kosta 300 tkr och skadat frysrum i 

Mockfjärdsskolan 250 tkr. Som en följd av detta omprioriterar verksamheten medel från planerat underhåll till 

att hantera vattenskador inom budgetram. Tidigare har det antagits att kostnaden för det felavhjälpande 

underhållet skulle sjunka men så har inte blivit. Denna budgetpost antogs tidigare kunna hantera kostnader för 

vattenskador och snöröjning.  

 

Elkostnaden beräknas överstiga budget med 955 tkr, en ny prognosmodell har tagits fram och kostnaden för 

2020 beräknas bli lägre än innevarande år. Från och med kvartal 2 i år har kommunen bundet elpris. Dock var 

det rörliga priset under kvartal 1 betydligt högre än vad som varit normalt.  Övriga media-kostnader beräknas 

understiga budget. Lönekostnaden beräknas överstiga budget medan intäkterna från uthyrning av lokaler och 

bostäder ökar.  

Underskottet i perioden beror på höga kostnader för planerat underhåll och högre elkostnader. 

 

Vaktmästeriet lämnar en prognos som följer budget vilket är en förbättring från föregående prognos. I detta 

fall handlar det om att kostnader för trädgårdsmästartjänst förts över till Gata- och markavdelningen. 
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Kostnaderna för Ob och jour är fortsatt höga men tros kunna rymmas inom ramen. Verksamhetens 

periodunderskott beror på höga lönekostnader i perioden.  

Lokalvården lämnar en prognos som följer budget, kostnaden för transporter ökar till cirka 80 tkr, 20 tkr över 

budget men kompenseras av att kostnaden för städmaterial hålls tillbaka. Verksamhetens överskott i perioden 

beror på lägre lönekostnader och lägre kostnader för förbrukningsmaterial. 

Gata och mark har omorganiserats under året, Karta/GIS och markförsörjningen har flyttats till 

Samhällsbyggnad. För dessa två verksamheter blir utfallet till och med 31 mars även prognosen för året. Bägge 

verksamheterna lämnar mindre överskott i prognosen.  

Gatuavdelningen lämnar en negativ prognos för helåret. Det beror på ökade elkostnader och ökade kostnader 

för utsättningar. Även kostnaden för snöröjning, som beräknades minska då en maskinförare anställdes, tros 

uppgå till 400 tkr, 150 tkr mer än helårsbudget. Parker och grönområden lämnar en negativ prognos som beror 

på kostnaden för trädgårdsmästartjänst. Avdelningens periodavvikelse beror på att större delen av 

entreprenadkostnaderna tas under våren.  

 

Verksamhet 
Period-
budget Utfall 

Period-
avvik Årsbudget Prognos Avvikelse 

Förändr. 
prognos 

Samhällsbyggnad               

Administration stab -412 -388 24 -741 -741 0 0 

Planverksamhet -555 -359 196 -1000 -800 200 200 

Exploatering -110 288 398 -222 -122 100 100 

Karta/GIS -236 -225 11 -428 -338 90 90 

Näringsliv -521 -449 73 -939 -939 0 0 

Summa samhällsbyggnad -1 834 -1 132 702 -3 329 -2 939 390 390 

 

Samhällsbyggnad - Stabsverksamheten håller budget. Planverksamheten lämnar ett överskott som beror på 

tidigare vakans. Exploateringsverksamheten beräknas lämna ett överskott för helåret tack vare ökad försäljning 

av mark och tomter. Karta/ GIS överskott förklaras av vakans, ingenjörstjänsten beräknas vara tillsatt till 

årsskiftet. Näringslivsavdelningen prognostiseras hålla budget.  

Viktiga händelser under året 

• Försäljning av Monteliusgården 

• Förrådstomten i Djurås har sålts till privat exploatör som planerar att uppföra 48 hyreslägenheter 

• Hultqvist Fastigheter AB har beslutat att uppföra 16 bostadsrättslägenheter i det s k ‘Lilla Skogen-

området’ i Djurås 

• Dialogmöten om Översiktsplan för Gagnefs kommun har genomförts i kommunens åtta tätorter  

• Förberedelsearbetet för en Fördjupad översiktsplan för Djurås har inletts 

• Ombyggnation och inflyttning till nya förrådet, Södra industriområdet 

• Omorganisation, där en Teknisk avdelning, Samhällsbyggnadsavdelning och en avdelning för Ledning 

och administration bildas under kommunstyrelsen 

• I juni antog KF en digitaliseringsstrategi för kommunen, vilket innebär en prioritering av 

digitaliseringsfrågorna. Kopplat till detta har en person anställts som utvecklingsledare för 

digitalisering och kommunikation inom avdelningen för Ledning och administration 

• Arbetet med att skapa en enhetlig projektmodell för kommunen har påbörjats med planerad 

implementering i början av 2020 

• Kommunen har utvecklat tjänsten som BRÅ-samordnare  

• Under sommaren arbetade kommunutvecklarna, en grupp av 5 ungdomar, intensivt med analys och 

åtgärdsförslag av kommunens LUPP-resultat 
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• För att stärka medborgardialogen deltar Gagnefs kommun SCB’s Medborgarundersökning. 800 

kommuninvånare får svara på en enkät om synen på servicen i kommunen.    

• Arbete har påbörjats om det ‘Hållbara chefsskapet i Gagnefs kommun 

Investeringar 

Investeringsbehovet för 2019 har mer än halverats tack vare flytten av serverdriften från eget serverrum till att 

köpa server som tjänst. Genomförda investeringar är bland annat komplettering av ridå i Lindberghallen, 

licenser för informationssäkerhetssystem, utbyggnad av nät/infrastruktur samt hårdvara kopplat till 

nätutbyggnaden. 

Den tekniska verksamheten har under året byggt om och flyttat in i det nya kommunförrådet. Det har också 

köpts in moduler till en ny förskoleavdelning i Djurås som öppnade i början av året. Av beslutade projekt 

prognostiseras Ny förskola Dala-Floda (18 mnkr) att ombudgeteras till nästkommande år. Ombyggnation av 

Djurmo skola beräknas starta under senhösten 2019 och genomförs som en partneringsamverkan, större delen 

av budgeterat belopp kommer behöva ombudgeteras till 2020.  

En rad energieffektiviseringsprojekt har genomförts, bland annat konvertering av direktverkande 

eluppvärmning till bergvärme på två dagcentraler i Djurås. Nya förskolan Djurås, Skattskistan 2, har kopplats in 

på fjärrvärmenätet. En stor satsning har gjorts på de pedagogiska utemiljöerna vid förskolorna i Djurås. 

Ombyggnation av parkering- och hämta/lämnazonen vid Djuråsskolan för att förbättra säkerheten och 

trafikflödet. 

I vänta på upphandling av traktor vill verksamheten ombudgetera 1 mnkr för inköp av fordon. Gata och mark 

har investerat i belysning och Industrivägen vid resecentrum. Arbetet vid Björbo cement kan påbörjas när 

beslut om medfinansiering har kommit från MSB (3 mnkr). Arbetet med infrastruktur i Djurmo har inte startat 

och dessa medel bedöms också behöva ombudgeteras 2,9 mnkr). Inga markinköp är planerade men 2,5 mnkr 

för Markinköp och förväntas ombudgeteras.  Projektet Infrastruktur Himmelsslätta kommer inte att starta och 

lämnar ett överskott. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Verksamhet 
Period-
budget Utfall 

Period-
avvik Årsbudget Prognos Avvikelse 

Förändr. 
prognos 

Barn och utbildning               

Adm pedagogisk vht -8 021 -6 966 1 055 -12 323 -12 439 -116 -189 

Förskoleverksamhet -43 791 -46 577 -2 786 -68 186 -72 848 -4 662 -189 

Grundskola F-9 -73 487 -73 081 406 -116 110 -118 081 -1 970 1 317 

Fritidshem -6 851 -5 869 982 -11 358 -10 286 1 072 -173 

Oblig. Särskola -3 000 -2 889 111 -4 903 -4 220 683 27 

Gymnasieskola -30 667 -26 220 4 446 -46 000 -41 000 5 000 -400 

Gymnasiesärskola -2 667 -2 946 -280 -4 000 -5 000 -1 000 -400 

IM   -1 604 -1 941 -337 -2 681 -2 941 -260 -107 

VUX -4 590 -5 185 -595 -7 376 -7 469 -93 11 

Kulturskolan -2 906 -3 096 -190 -4 788 -4 788 0 0 

Politisk verksamhet -347 -468 -121 -520 -720 -200 0 

Kostavd/ adm 0 -10 -10 0 0 0 0 

Summa -177 929 -175 248 2 682 -278 246 -279 792 -1 546 -103 

Äldreomsorgen -102 446 548 -150 150 300 300 

Summa Barn- och utbildningsn. -178 032 -174 802 3 230 -278 396 -279 642 -1 246 197 

 

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden per sista augusti visar en negativ avvikelse på 1 246 tkr. 

Ekonomi 

Adm. Pedagogisk vht: Periodavvikelsen för verksamheten visar ett överskott med 1 055tkr, detta beror till stor 

del på bidrag där kostnaderna kommer under hösten. 

Förskoleverksamhet: Utfallet för perioden avviker med ett underskott på 2 786 tkr. Detta beror på att 

personalkostnaderna är högre än budget. De högre kostnaderna beror på mer resurser till barn i behov av 

särskilt stöd, extra personal till följd av anmälan till arbetsmiljöverket vilket har medfört extra personal under 

året och kvar är en tjänst på 20% i Mockfjärd. Arbetsträning med vikarier parallellt, vilket då blir dubbel 

bemanning. För förskolan finns ett överskott med i prognosen gällande ersättningar för barnomsorgsavgifter 

och barn ifrån andra kommuner. Prognosen för helåret 2019 försämras med 189 tkr. Detta kommer av att vi 

from augusti har en fristående förskola i kommunen som under hösten kommer att ha ca 12 barn ifrån 

kommunen i sin verksamhet. Ersättning beräknas uppgå till 400 tkr, vår egen verksamhet jobbar med att möta 

denna nya kostnad med att minska vår egen personal. 

Grundskola F-9: För grundskolan är avvikelsen för perioden ett överskott med 406 tkr. Detta beror på att vi har 

fått ett bidrag som gäller helår men att större delen av kostnaderna beräknas komma under hösten. Avvikelsen 

för 2019 beräknas bli ett underskott med 1 970 tkr. Detta består av personalkostnader justerat med ett 

överskott för interkommunala ersättningar. Detta är en förbättring ifrån prognosen i maj med 1 317 tkr. 

Rektorerna jobbar med att förbättra och effektivisera sina organisationer.  

Fritidshem: Här visar prognosen ett överskott med 1 072 tkr. Denna verksamhet får man titta på tillsammans 

med grundskolan då personalen i många fall jobbar även där.  I prognosen finns även ett överskott medräknat 

som gäller avgifter för fritidsplats. 

Oblig. Särskola: Prognosen för verksamheten är nästan oförändrad. Här beräknas överskottet bli 683 tkr. 

Personal som slutat kommer inte ersättas fullt ut. Assistenter har flyttats till fritidshemmet i Mockfjärd där 2 

fritidspedagoger har slutat och en har gått i pension. 
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Gymnasieskola: Här har prognosen försämrats med 500 tkr, men det är fortfarande att stort överskott då det 

var en marginell prisökning för 2019 och ett lågt elevantal under våren. 

Gymnasiesärskola: För gymnasiesärskolan så försämras prognosen med 400 tkr. Under hösten har antalet 

elever ökat och det är även fler elever som har behov av extra resurser. 

Kosten: Kosten beräknar att lämna tillbaka 300 tkr till äldreomsorgen. De beräknar även att lämna tillbaka 300 

tkr till skola och förskola.  

Viktiga händelser under året 

• Stor efterfrågan på plats i förskolan. Gagnef är Sveriges barnrikaste kommun per capita.  

• Tre nya förskoleavdelningar öppnas i Djurås. 

• Renovering av en avdelning på Junibackens förskola som återöppnades i slutet av januari. 

• Rekordmånga barn i grundskolan i Kyrkbyn, behov av utbyggnad.  

• Kommunen för ett statsbidrag för likvärdig skola. 

• En satsning görs på att höja personalens digitala kompetens genom att anställa två IKT pedagoger på 

vardera 50%. 

• En gemensam kompetensutveckling med all verksamhet genomförs under våren som syftar till att 

skapa en likvärdig skola och inkluderande lärmiljöer. 

• Statsbidraget för en likvärdig skola finansierar en satsning på ett pedagogiskt stödteam, bestående av 

två tjänster. Skall utveckla och stödja lärare i grundskolan med att kunna hantera utmanade 

undervisningssituationer.  

• Två förskolechefer går i pension, och två nya rekryteras. 

• En ny fristående förskola i Kyrkbyn beviljas tillstånd att starta hösten 2019. 

• Förskolan Skogen stängs i juni månad. 

• KARTA, en kartläggning av arbetsmiljön i förskolan har genomförts under läsåret. Arbetet går vidare i 

olika arbetsgrupper. 

• Frysrummet i Mockfjärdskolans kök går sönder under den varmaste sommarveckan. Mat för ca 20 000 

kronor får kasseras och kylrummet måste saneras och byggas om.  

• Validering av kostpersonal samt en satsning på att vidareutbilda personal till kock/kokerska.  

• Djurmo och Högsvedens förskola får ett vite på 150 tkr vardera från Arbetsmiljöverket. Rektorer 

upprättar i samråd med skyddsombuden handlingsplaner för att uppnå en god arbetsmiljö. Efter träff 

med arbetsmiljöverket godkänner man planerna och avslutar ärendet. 

• HÖK 18. En arbetsgrupp bestående av fackliga representanter, personalavdelningen och förvaltningen 

har bildat en arbetsgrupp som skall ta fram en strategi för kompetensutveckling.  

• Från hösten 2019 har alla elever i åk 6–9 en dator. 

• Alla elever från åk 2–5 har tillgång till en lärplatta.  

Investeringar 

Investeringar har gjorts i datorer för elever i åk 6 och 7. Inventarier och möbler för klassrum, grupprum och 

personalrum. Tre förskoleavdelningar har öppnats i Djurås i januari och en i Mockfjärd i februari.  Dessa har 

inretts med nya möbler.  
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Socialnämnden 

Verksamhet 
Period-
budget Utfall 

Period-
avvik Årsbudget Prognos Avvikelse 

Förändr. 
prognos 

Socialchef               

Administration Socialchef -4 559 -5 189 -630 -6 857 -7 648 -791 181 

Politisk verksamhet -293 -523 -230 -439 -734 -295 -14 

Summa socialchef -4 852 -5 712 -860 -7 296 -8 382 -1 086 167 

Vård- och omsorg               

Hemtjänst -17 016 -16 549 467 -25 628 -24 657 971 -520 

Särskilt Boende -46 938 -49 633 -2 695 -70 701 -72 665 -1 963 -74 

Dagverksamhet -816 -778 38 -1 228 -1 205 23 38 

Övrig Äldreomsorg -117 -567 -450 -175 -892 -716 -208 

Administration -3 560 -3 422 138 -5 371 -5 413 -43 -156 

Summa vård- och omsorg -68 447 -70 950 -2 503 -103 104 -104 831 -1 728 -920 

Hälso- och sjukvård               

Hälso- och sjukvård -10 422 -11 167 -746 -15 687 -16 852 -1 165 -168 

Övrig Hälso och sjukvård -593 -546 47 -890 -819 71 83 

Administration HSL -1 747 -1 619 127 -2 633 -2 371 262 345 

Summa Hälso och sjukvård -12 762 -13 333 -571 -19 210 -20 042 -832 260 

Individ- och familjeomsorg               

Administration Ifo -10 030 -9 207 823 -15 099 -15 276 -178 -270 

Barn- & unga vård och insatser -5 654 -6 179 -525 -8 481 -9 327 -846 -940 

Vuxna vård- och insatser -1 861 -2 182 -321 -2 791 -2 946 -155 -134 

Familjeteamet -2 224 -1 724 501 -3 346 -3 261 85 53 

Ekonomiskt bistånd -3 241 -4 131 -890 -4 862 -6 427 -1 565 -500 

Summa IFO -23 011 -23 423 -412 -34 579 -37 237 -2 658 -1 791 

LSS               

Administration LSS -1 863 -1 672 192 -2 808 -2 669 139 86 

Personlig assistans -7 362 -5 071 2 292 -11 043 -11 668 -625 1 

Övriga verksamheter LSS -8 772 -8 999 -227 -13 195 -13 982 -788 46 

Bostad med särskild service -15 083 -15 468 -385 -22 695 -22 482 213 733 

Arbete och utveckling -2 834 -3 655 -821 -4 263 -4 692 -430 -271 

Summa LSS -35 914 -34 864 1 050 -54 003 -55 493 -1 490 594 

Integration               

Flyktingmottagning 1 107 3 117 2 010 1 659 3 039 1 380 1 559 

Ensamkommande -1 218 -1 383 -166 -1 826 -2 488 -662 -1 284 

Integration -110 1 734 1 844 -167 551 718 275 

Summa socialnämnden -145 092 -146 547 -1 451 -218 359 -225 434 -7 075 -1 416 

 

Socialnämnden redovisar en budgetuppföljningsprognos per den 31 augusti som är 7,1 mnkr sämre 

än budget. Jämfört med föregående prognos är detta en försämring med 1,4 mnkr. De största 

förändringarna mot föregående prognos finns inom Vård och omsorg och IFO. 
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Socialchef, Vård och omsorg och Hälso- och sjukvården lämnar en prognos för helåret som är 3,6 

mnkr sämre än budget. Jämfört med föregående prognos är detta en försämring med 493 tkr. 

Periodens utfall är 3,9 mnkr sämre än budget. Förklaringar till avvikelserna kommer nedan. 

Socialchefens administration beräknas lämna ett underskott på helåret på 791 tkr. Avvikelsen beror 

på att verksamheten har högre kostnader för verksamhetssystem än budgeterat. Jämfört med 

föregående prognos är detta en förbättring med 181 tkr och förklaras av att ombokning av 

investeringskostnader har gjorts.   

Den politiska verksamheten beräknas lämna ett underskott vid årets slut på 295 tkr. Nämndens 

arvodeskostnader är högre än budgeterat.  

Hemtjänsten försämrar sin prognos men beräknas lämna ett överskott för helåret med 971 tkr. Den 

positiva avvikelsen mot budget förklaras med att verksamhetens lönekostnader är lägre än 

budgeterat. Prognosförsämringen förklaras med att verksamheten haft kostnader för 

avgångsvederlag vid uppgörelse om avslut av anställning och att det har skett en volymförändring där 

hemtjänsttimmarna har ökat och beräknas ligga på en högre nivå under resterande del av året. 

Särskilt boende lämnar en prognos för helåret som är 2 mnkr sämre än budget. Verksamhetens 

personalkostnader är högre än budgeterat samtidigt som intäkter är lägre än budgeterat pga. tomma 

platser.   

Övrig äldreomsorg försämrar sin prognos och beräknas lämna ett underskott vid årets slut på 716 tkr. 

Verksamheterna medicinskt färdigbehandlade och köpta platser har kostnader som överstiger 

budget.  

Administration vård och omsorg försämrar sin prognos med 156 tkr och beräknas lämna ett litet 

underskott vid årets slut. Detta förklaras med att lönekostnader har flyttats från administration 

hälso- och sjukvård men ingen budget har blivit flyttad.   

Hälso- och sjukvården försämrar sin prognos och beräknas lämna ett underskott för helåret med 1,2 

mnkr. Kostnaderna för tekniska hjälpmedel och löner är högre än budgeterat och verksamheten har 

haft kostnader för ett avgångsvederlag vid uppgörelse om avslut av anställning.  

Administration hälso- och sjukvård förbättrar sin prognos och beräknas lämna ett överskott för 

helåret med 262 tkr. Verksamhetens lönekostnader är lägre än budget beroende på flytt av 

lönekostnader till administrationen för vård och omsorg och vakans. 

Individ- och familjeomsorg, IFO, LSS och Integration, redovisar en prognos per den 31 augusti som är 

3,4 mnkr sämre än budget och det är också en försämring mot föregående prognos med 922 tkr. Den 

största avvikelsen mot budget är Ekonomiskt bistånd och den största avvikelsen mot föregående 

prognos finns hos Barn- och unga vård och insatser. 

Administration IFO redovisar en prognos som avviker såväl från budget som tidigare prognos då 

administrationen har konsulter inne för att täcka upp tillfälliga vakanser. Avvikelse utfall mot 

periodbudget förklaras av lägre lönekostnader än budget, bland annat en vakant tjänst som 

enhetschef. 

Hos Barn och unga vård och insatser märks ett ökat tryck under och efter sommaren då prognosen 

kraftigt försämrats. Det är framför allt kostnader för externa placeringar på HVB-hem som ökat vilket 

också förklarar avvikelse mellan utfall och periodbudget. 
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Såväl avvikelse mot budget som prognos och periodutfall hos Vuxna vård- och insatser försämras då 

ett placeringsärende har flyttats över från LSS till IFO.  

Ekonomiskt bistånd fortsätter att öka jämfört mot föregående år och utbetalt försörjningsstöd ligger 

1 mnkr över budget efter årets första åtta månader. Då denna utveckling ser ut att fortsätta året ut 

höjs prognosen med 500 tkr.  

LSS redovisar en prognos per den 31 augusti som är 1,5 mnkr över budget men det är en förbättring 

mot föregående prognos med 600 tkr. Den största avvikelsen mot budget är Övriga verksamheter LSS 

och den största avvikelsen från föregående prognos finns hos Bostad med särskild service. 

Avvikelse mellan utfall och periodbudget hos Personlig assistans förklaras av en ej periodiserad 

kostnad och obudgeterade intäkter från Migrationsverket (MIG), men prognosen är oförändrad på 

årsbasis. 

Övriga verksamheter LSS redovisar en prognos som är 790 tkr över budget då ett ärende har ett 

utökat beslut sen tidigare i år. Detta förklarar även avvikelsen mellan utfall och periodbudget. 

Verksamheten förbättrar dock prognosen mot tidigare prognos då Kontaktpersoner har färre 

uppdrag. 

Ett placeringsärende på Bostad med särskild service har flyttats över till IFO vilket påverkar såväl 

budget som föregående prognos positivt. Kommunens egna boenden med särskild service ser ut att 

hålla tidigare prognoser då inget extra ordinärt har inträffat under sommaren. Bokfört utfall avviker 

mot periodbudgeten eftersom lönekostnaderna är något högre första halvåret då bland annat fler 

storhelger återfinns här.   

För högt budgeterade intäkter, intäkter som släpar och en icke bidragstäckande tjänst är de mest 
bidragande orsakerna till avvikelserna hos Arbete och utveckling. 
 
Integration ser ut att lämna ett överskott. Ökade schablonintäkter hos flyktingmottagningen 

beräknas bli högre än budget då planerat mottagande har tidigarelagts. Verksamheten 

ensamkommande avtar mer och mer. Beräknade intäkter från MIG ser ut att minska något då 

uppskrivning av ålder och andra faktorer som MIG beslutar om är inget som vi kan påverka men 

kostnader för externa placeringar kvarstår.  

Viktiga händelser under året 

• Implementering av digital avvikelse- och klagomålsprocess 

• Ny verksamhetschef för Hälso- och sjukvården 

• Beslut att införa FUNCA, nytt arbetssätt inom LSS-verksamheten 

• Familjens hus evakuerad på grund av fukt i golvet 

• Hemtjänsten östra nya lokaler i Djurås 

• Anhörigcenter nya lokaler i Djurås 

Investeringar 
Nämnden har investerat i inventarier vid ombyggnation av verksamheter i kommunhuset, särskilt 

boende samt hälso-och sjukvården.  
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Kultur- och fritidsnämnden 

 

Verksamhet 
Period-
budget Utfall 

Period-
avvik Årsbudget Prognos Avvikelse 

Förändr. 
prognos 

Adm kultur/fritid -670 -590 80 -1 009 -1 009 0 0 

Allmänkultur och bibliotek               

Allmän kulturell vht -1253 -1204 50 -1 880 -1 880 0 0 

Biblioteksverksamhet -3105 -2756 349 -4 671 -4 671 0 0 

Studiecirklar -243 -242 1 -364 -364 0 0 

Summa Kulturen -4 601 -4 202 400 -6 915 -6 915 0 0 

Fritid och fritidsgårdar               

Fritidsgårdar -1314 -1351 -38 -1 977 -1 977 0 0 

Allmän fritidsverksamhet -20 -39 -19 -30 -30 0 0 

Bidrag fritidsföreningar -2710 -2337 373 -4 065 -4 065 0 0 

Idrotts och fritidsanläggningar -943 -959 -15 -1 415 -1 415 0 0 

Fritidskontoret -472 -385 87 -705 -705 0 0 

Summa Fritiden  -5 459 -5 071 388 -8 192 -8 192 0 0 

Politisk verksamhet -127 -159 -32 -191 -191 0 0 

Summa kultur- och fritidsnämnd. -10 857 -10 023 834 -16 307 -16 307 0 0 

 

Kultur- och fritidsnämnden visar en prognos som följer budget för 2019. Utfallet per sista augusti visar ett 

överskott med 834 tkr. De stora avvikelserna kommenteras nedan under respektive verksamhet. 

Biblioteksverksamhet 

Här visar utfallet per sista augusti på ett överskott med 349 tkr. Detta beror till störst del på ett bidrag ifrån 

Kulturrådet där man kommer att göra insatser under hösten. 

Fritidsgårdar 

Det pågår en utredning gällande verksamheten på fritidsgårdarna, denna beräknas vara klar för beslut i Kultur- 

och fritidsnämnden i februari 2020.Åtgärder som beslutas kan till viss del genomföras våren 2020, men större 

förändringar i verksamheten kommer att genomföras först hösten 2020. 

Bidrag fritidsföreningar 

Denna verksamhet visar ett överskott för perioden med 373 tkr. Verksamheten räknar med att betala ut alla 

medel för bidrag under året. 

Verksamhetsmått: 

Kultur och bibliotek 2019-08-31 2018-08-31 

Antal besökare Djuråsbiblioteket 21 200 19 468 

Antal besökare kultur för barn och ungdomar, egna arrangemang 1503 177 

Antal besökare kultur för vuxna, egna arrangemang 3898 4440 

 

Antalet besökare vid Djuråsbiblioteket har ökat med 9 % jämfört med samma period föregående år. Antalet 

besökare, kultur för barn och unga varierar en del vid en jämförelse. Förklaringen här ligger i att föreställningar 

för grundskolan sprids över läsåret och inte kalenderåret. Vid en helårsjämförelse förmodas siffrorna bli mer 

jämna.  En mindre minskning av vuxna besökare vid egna arrangemang kan noteras, men även här är en 

helårsjämförelse mer rättvisande. 
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Fritid och fritidsgårdar 2019-08-31 2018-08-31 

Uthyrning gymnastiksalar och sporthallen 2242 2219 

Sammanlagda besök, fritidsgårdar 2236 2943 

 

Viktiga händelser under året 

• Förskolan och grundskolan har av Statens kulturråd beviljats 345 tkr för Skapande skola-aktiviteter för 

läsåret 2019/2020. Kulturavdelningen har ett samordningsansvar och kallar till arbetsmöten samt 

skriver ansökan och utvärdering. 

• 10/6 mottog föreningen Dala-Floda Operafest Kultur- och fritidsnämndens kulturpris på 

kommunfullmäktiges sammanträde. 

• Fritidsgårdarna arrangerade 11/6 en resa för högstadiet till” Stolt och Nykter” på Furuvik i Gävle i 

samband med skolavslutningen. 95 ungdomar deltog. 

• Gratis sommarlovsaktiviteter ”Bästa sommarlovet” arrangerades för fjärde året i rad av 

fritidsgårdarna. Aktiviteterna finansieras med statligt stöd från Socialstyrelsen. 

• 19/6 till och med 16/8 arrangerade kulturenheten sommarutställningen “Timmerhuskulturen i övre 

Dalarna – en utställning om husen som besjälar landskapet”. Utställningen är resultatet av ett 

samarbete mellan Gagnef, Leksand, Rättvik, Mora, Orsa, Älvdalen, Dalarnas hembygdsförbund och 

Region Dalarna. Intresset för utställningen har varit stort och besökarna många.  

• Årets sommarutställning på Ottilia Adelborgmuseet heter ”Gertrud och kvinnosaken” och belyser 

kampen för kvinnans rösträtt i Sverige.  

• Filmföreningen Gagnefs bio har registrerats och kommer att visa film i Lindberghallen from i höst. 

Kulturenheten anordnade ett öppet möte för intresserade att bilda en förening tidigare i våras och det 

har fallit väl ut. Man kommer att använda den digitala utrustningen i Lindberghallen. 

• Det nya bidrags- och bokningssystemet Interbook go har tagits i drift under våren. Det har resulterat i 

bättre service till föreningarna och att administrativa rutiner rationaliserats. 

• Under maj månad har fritidsgårdarna börjat med öppen fritidsgårdsverksamhet för LSS-brukare. Det 

har varit efterfrågat och kommer att fortsätta under hösten 2019 för att sedan utvärderas. 

Investeringar 

I investeringsbudgeten för 2019 finns 150 tkr för inköp av konst samt 75 tkr för inköp av inventarier. Det 

återstår en större del av budgeten för konstinköp, men en planerad åtgärd i IFOs lokaler beräknas ta 

återstoden av budgeten i anspråk. Budgeten för inventarier är förbrukad. Sammantaget så beräknas samtliga 

investeringar vara gjorda vid årsskiftet. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Verksamhet 
Period-
budget Utfall 

Period-
avvik Årsbudget Prognos Avvikelse 

Förändr. 
prognos 

Miljö- och byggnadsnämnd -188 -176 12 -282 -264 18 -25 

Plan och bygg -991 -518 473 -1 325 -657 668 415 

Miljö och livsmedel -1489 -1259 230 -2 248 -2 078 170 36 

Hållbar utveckling -45 -50 -6 -67 -67 0 0 

Summa Miljö- och byggnadsn. -2 712 -2 003 709 -3 922 -3 066 856 426 

 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar en prognos för helåret som är 856 tkr bättre än budget. Periodens utfall 

uppgår till 709 tkr bättre än budget. Själva nämnden beräknas även den att lämna ett litet överskott för 

helåret. 

Plan och bygg lämnar en prognos för helåret som är 668 tkr bättre än budget och periodens utfall är 473 tkr 

bättre än budget. Verksamheten har genomgått en stor omorganisation där budget och utfall för två arkitekter 

har flyttats till kommunstyrelsens förvaltning. Lönekostnaderna har varit lägre än budgeterat och 

verksamheten kommer inte vara bemannad fullt ut under årets sista kvartal. Periodens intäkter för bygglov har 

varit 280 tkr bättre än budget.  

Miljö och livsmedel lämnar en prognos för helåret som är 170 tkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen mot 

budget förklaras av att verksamheten inte har varit bemannad fullt ut. 

Hållbar utveckling beräknas hålla budget. Miljöpriset har ännu inte delats ut. 

 

Viktiga händelser under året 

• Planfrågor har flyttats till Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsavdelningen. 

• Miljöskydd, hälsoskydd o livsmedelskontroll har i stort fortgått som vanligt. Algblomning i Nässjön och 

låga vattennivåer i Esttjärn innebär att förvaltningen blir involverad utifrån tillsyn, provtagning och att 

delta med kompetens inför eventuella åtgärder.  

• Ett nytt kommunalt naturreservat har bildats, Sälskapet, och tillståndsprocess pågår inför restaurering 

av Djurforsen.  

Kommunfullmäktige  

Verksamhet 
Period-
budget Utfall 

Period-
avvik Årsbudget Prognos Avvikelse 

Förändr. 
prognos 

Kommunfullmäktige -469 -484 -15 -704 -704 0 0 

Revision -495 -309 186 -742 -742 0 0 

Valnämnd -133 -84 50 -200 -100 100 100 

Överförmyndare -501 -504 -2 -752 -752 0 0 

Krisledningsnämnd -7 0 7 -10 -10 0 0 

Summa kommunfullmäktige -1 605 -1 380 225 -2 408 -2 308 100 100 

 

Kommunfullmäktige beräknas hålla budget för 2019. Som en följd av arvodeshöjningar kommer budget att 

omfördelas så att kommunfullmäktiges budget förstärks.  

Revision lämnar en prognos som följer budget.  

Valnämnden -lämnar överskott för helåret.   

Överförmyndare – beräknas hålla budget.   
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Krisledningsnämnden –har inga kostnader i perioden och beräknas hålla budget.  

 

Hjälpmedelsnämnden 

I samband med kommunaliseringen av hemsjukvården överflyttades ett betydligt större ansvar för hjälpmedel 

från landstinget till kommunerna. För att åstadkomma en kostnadseffektiv verksamhet, jämlik vård och omsorg 

samt ha fungerande forum for gränsöverskridande frågor har en gemensam hjälpmedelsnämnd inrättas i 

Dalarna där samtliga kommuner och landstinget ingår. 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 

läkemedel 

 

Den gemensamma nämnden ATL ansvarar för de samverkande kommunernas, Falun, Borlänge, Ludvika, 

Hedemora, Säter, Gagnef och Smedjebacken, skyldigheter enligt alkohol- och tobakslagen, samt den 

kommunala kontrollen av läkemedelsförsäljningen i detaljhandeln. Nämndens uppdrag består av 

myndighetsutövning. Nämndens värdkommun är Falu kommun.  

Gemsamma nämnd för upphandlingssamverkan 

Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika, Säter och Hedemoras kommuner samverkar i en gemensam nämnd för 

upphandling med ett gemensamt upphandlingscenter. Med detta upplägg samlas kompetens inom olika 

upphandlingsområden, vilket innebär att man gör goda affärer genom upphandlingar av hög kvalitet och 

genom att samordna kommunernas behov. Politikernas målsättning är en organisation med strategiska inköp 

för att få den ekonomisk mest fördelaktiga affären. 

 


