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Världen, Sverige och Vännäs blev annorlunda år 2020. Covid-19-pandemin påverkade alla. Vännäs kommun fick ställa om

sina verksamheter snabbt för att försöka hejda smittspridningen. Många aktiviteter och möten ställdes in. Ordet digitalisering

fick en mycket konkret innebörd, när de som kunde arbetade hemifrån och möten flyttades till webben.

Samtidigt måste det viktiga arbetet i kommunens alla verksamheter fortsätta. Medarbetarna kämpade för att följa budgetar

och planer, för att nå både de ekonomiska målen och verksamhetsmålen. Här följer en sammanfattning av kommunens

årsredovisning, som visar hur väl målen uppfylldes.

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i kommunen och bestämmer vilka övergripande mål som ska

gälla. Målen delas in i fyra perspektiv: ekonomi, medborgare, samhällsutveckling och medarbetare. Varje nämnd hade

sedan egna, specifika mål för varje perspektiv.

Sammantaget nåddes de övergripande mål delvis.

Årets ekonomiska resultat var ett överskott på 15 miljoner kronor, 1,8 miljoner sämre än budgeterat.

Enligt lagen får kommunen inte gå med underskott, utan måste ha en god ekonomisk hushållning. I Vännäs har

kommunfullmäktige bestämt att resultatet ska vara ett överskott på minst 2 procent av skatter och statsbidrag. Överskottet

behövs för att det ska finnas en buffert och för att ekonomin ska vara långsiktigt hållbar.

År 2020 var resultatet 2,4 procent, medan målet var 2,7. Överskottet berodde dock helt och hållet på finansavdelningens

goda resultat.

Kommunfullmäktige fastställer en budget som nämnderna, förvaltningarna och verksamheterna ska följa. Endast barn- och

utbildningsnämnden och kommunstyrelsen hade en budget i balans. Vård- och omsorgsnämnden hade ett underskott på

10 miljoner kronor. Det berodde framför allt på att kostnaderna för placeringar av barn och unga liksom insatserna för vuxna

fortfarande var höga.

Invånarna i kommunen tyckte att Vännäs är en bra plats att leva och bo på. Utbildningsmöjligheter och trygghet fick höga

betyg i medborgarundersökningen, medan invånarna inte var lika nöjda med bostäderna.

Kommunens betyg för tillgänglighet och svarsfrekvens via e-post och telefon mättes 2019. Det visade sig att medborgarna

uppskattade bemötandet de fick, men i övrigt låg betyget lägre än andra kommuners.

År 2020 ökade användandet av kommunens e-tjänster, till viss del beroende på pandemin.
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Befolkningen i kommunen ökade med 125 personer. Det var den största procentuella ökningen i länet och antalet invånare

är nu 8997.

Mätningen från 2019 visade att invånarna var mycket nöjda med kommunens verksamheter och allra nöjdast med

räddningstjänsten. Generellt var kvinnorna mer nöjda än männen.

Kommunen kan nu erbjuda omkring 60 e-tjänster och fler är på gång.

I Svenskt Näringslivs mätning om näringslivsklimatet i Sveriges kommuner klättrade Vännäs från plats 125 till plats 86. Efter

raset i rankningen 2019 inleddes ett projekt för att förbättra näringslivsklimatet i Vännäs, kranskommunerna och Umeå.

Föreningen Vännäshandlarna biIdades och är ett samarbete mellan kommunen, fastighetsägarna och näringsidkarna och

verkar för ett levande centrum i centralorten. I samband med det lanserades webbplatsen vannashandlarna.se.

I målen för medarbetare ingår att de ska trivas, att ledarskapet ska vara gott, arbetsvillkoren jämställda, att 65 procent av

den kvinnliga personalen ska ha heltidsanställningar och att sjukfrånvaron ska vara högst 5 procent.

Medarbetarenkäten visade att över 83 procent av de anställda trivdes på jobbet. Nära 70 procent ansåg att deras chefer höll

vad de lovade och följde upp överenskommelser.

Löneskillnaden mellan män och kvinnor minskade ytterligare och kvinnor tjänade 98,1 procent av männens medellön.

Löneskillnaderna var störst bland medarbetare 50 år och äldre. Vid Liljaskolan, kommunstyrelse- samt vård- och

omsorgsförvaltningen hade kvinnorna högre medellön än männen.

Den totala sjukfrånvaron uppgick till 7,8 procent. Det var en ökning med 1 procentenhet. Sjukfrånvaron ökade i alla

förvaltningar utom Liljaskolan. Kvinnors sjukfrånvaro var 8,7 procent och mäns 5,2 procent. Sjukfrånvaron i vård och omsorg

ökade mest. En stor del av frånvaron berodde på reglerna att man skulle hålla sig hemma vid minsta symptom som kunde

tyda på covid-19.

Vid årsskiftet hade kommunen 1 047 medarbetare. Det var 104 färre än 2019 och berodde delvis på neddragningar, delvis

på att städenheten flyttade till Vännäs Fastigheter. Andelen heltidsanställda ökade till 69,1 procent och målet att 65 procent

av de tillsvidareanställda kvinnorna ska ha en heltidsanställning nåddes. Lägst andel heltidsanställda hade vård- och

omsorgsförvaltningen med 46,5 procent.
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Antalet medarbetare som går i pension ökar. Yrkesgrupper med många pensionsavgångar är undersköterskor,

boendehandledare, lärare, förskollärare och ledare. Konkurrensen om arbetskraften är hård i regionen och gör det svårt att

rekrytera särskilt undersköterskor, lärare, förskollärare, sjuksköterskor, socionomer och chefer med erfarenhet. Kommunen

behöver rekrytera fler chefer internt, förbättra arbetsmiljön och erbjuda marknadsmässiga löner. Fler medarbetare behöver

också arbeta heltid. Kommunen har en plan för att öka andelen heltidsanställda, främst i Kommunals yrkesgrupper.

Vännäs har en hög ungdomsarbetslöshet och flera unga saknar gymnasiekompetens. Våren 2021 lägger Jeld-Wen ned

fabriken i Vännäs med ökad arbetslöshet som följd. Flera branscher har dessutom drabbats hårt av pandemin. När

konkurrensen om lediga jobb ökar, hamnar människor som står långt från arbetsmarknaden ännu längre bort. Det gör att fler

behöver stöd av kommunens arbetsmarknadsinsatser.

Verksamheterna digitaliseras allt mer. Det är nödvändigt för att kommunen ska klara ekonomin och kompetensförsörjningen.

Medborgarnas och näringslivets förväntningar på enkel och smidig ärendehantering ökar också snabbt. Även om mycket har

hänt, behöver arbetet fortsätta och resurser avsättas. Hand i hand med digitaliseringen måste arbetet med

Informationssäkerhet gå. Hotbilden i omvärlden förändras och både kommuner och regioner utgör måltavlor för dataintrång

och attacker.

Kommunerna får en tydligare roll i totalförsvaret. Hur verksamheterna ska prioritera i händelse av kris och/eller krig

analyseras. Kommunen behöver investera i skalskydd och besluta om vilka medarbetare som ska säkerhetsklassas.
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Det gångna året präglades starkt av coronapandemin, och den stora restriktionsvågen rullade över Sverige och Vännäs

ungefär samtidigt som jag tillträdde som kommunstyrelseordförande i mars. Kommunledningen gick upp i stabsläge och

hela kommunens organisation ställde om på ett helt makalöst sätt. Få eller ingen hade anat att 2020 skulle innebära att vi

tvingades genomleva en historisk händelse. Pandemin är ännu inte över och dess efterverkningar kommer att följa oss i

flera år.

Liljaskolans personal ordnade distansundervisning och eleverna fick snabbt vänja sig vid att plugga över nätet. Grundskola

och förskola har kunnat ha öppet som vanligt, men många barn har haft kortare tid på fritids och varit hemma mycket mer

vid lättare förkylningssymtom. Fritidsaktiviteter och träningar har helt eller delvis stängts ner. Vad det betyder för barnens

och ungdomarnas utveckling är förstås ännu inte möjligt att veta men förhoppningsvis kan de ta sig igenom detta utan alltför

stora följdverkningar.

Vården och omsorgen har fått bära ett tungt lass med att upprätthålla tuffa restriktioner, arbeta med skyddsutrustning och i

vissa fall vårda personer som smittats av covid-19. De beslutade anpassningarna till prislappsmodellen som skulle införas

2020 kunde bara delvis genomföras och oväntade kostnader förknippade med pandemin har också belastat vård- och

omsorgsnämnden.

Alla förvaltningar har fått ändra sin ursprungliga planering för året, ta fram olika krisplaner och ställa in en mängd aktiviteter.

Vännäs har nu – liksom andra kommuner i landet – ett slags handläggningsskuld bestående av åtgärder, utredningar,

förändringsarbete, utbildningar med mera som annars skulle ha skett under 2020 men som pandemihanteringen har trängt

undan.

Mycket har dock fortsatt gå framåt i kommunen: Arbetslösheten är fortsatt mycket låg, försörjningsstödet minskar, det byggs

bostäder och befolkningen ökar. Beskedet om Vännäs Dörrs nedläggning var tungt, men andra mindre företag når fina

framgångar och växer. Vännäs Fastigheter AB renoverar och snyggar till samtidigt som fastighetsavdelningen har kunnat

göra viktiga insatser för att kommunens fastigheter ska bli vackrare och mer välskötta. Centrumprojektet är påbörjat och

inom ett par år kommer Vännäs kärna att vara en ännu större källa till stolthet för oss.

Den positiva sidan av en oväntad och svår situation är att en massa människor kliver fram och tar ansvar för allas bästa.

Många medborgare och anställda i kommunen har räckt upp handen, sökt nya lösningar och gjort sitt yttersta för att

vardagen ändå ska fungera. Förutom den organiserade Stödlinjen, som hjälpte till med ärenden och sällskap, har man hjälpt

grannar, släktingar och vänner. Jag tror att det samarbete och den lojalitet som visats under 2020 kan bli en värdefull

”påökning” av den välkända Vännäsandan.

Vi ses i arbetet för Vännäs bästa!
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Bilden visar Vännäs kommuns organisation 2020. De gröna fälten representerar den politiska delen av organisationen och

de kommunägda bolagen. De lila fälten representerar de olika förvaltningarna. Av organisationsschemat framgår att Vännäs

kommun delar överförmyndarnämnd, nämnd för drift och hantering av personalsystem och nämnd för grundläggande it-

kapacitetstjänster med andra kommuner i regionen. År 2019 beslutade kommunen att slå ihop kommunledningskontoret och

samhällsbyggnadsförvaltningen som tillsammans bildar kommunstyrelseförvaltningen. Sammanslagningen genomfördes

den 1 januari 2020. Samtidigt övergick städorganisationen till Fastighetstjänster i Vännäs AB.

Kommunens bolagskoncern består av Vännäs Fastigheter (koncernmoderbolag) och två helägda dotterbolag,

Fastighetstjänster i Vännäs AB och Älvdala Fastigheter, och ett intressebolag, Wendenes AB.

Vännäs Fastigheter AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag som är helägt av Vännäs kommun. Fastighetsbeståndet består

både av bostäder och kommersiella lokaler. En del av beståndet är också verksamhetslokaler som Vännäs kommun hyr.

Älvdala Fastigheter AB:s verksamhet består av blockuthyrning av 18 lägenheter till Älvdala byggemenskap kooperativa

hyresrättsförening under 15 år. Fastighetstjänster i Vännäs AB bildades 2019 men startade sin verksamhet den 1 januari

2020. Bolaget ska i huvudsak bedriva städ- och fastighetstjänster riktade till kommunens egen organisation. Kommunen är

också delägare i Wendenes AB, som ägs till 49 procent av Vännäs Fastigheter och till 51 procent av Kaj Johansson-

gruppen. Syftet med Wendenes är att utveckla Vännäs kommuns näringsliv genom att erbjuda konkurrenskraftiga lokaler.

Vännäs Fastigheter är minoritetsägare och bolagets omsättning är låg i förhållande till hela kommunkoncernens, därför ingår

inte bolaget i koncernredovisningen.
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Pandemin har haft en omfattande påverkan på hela världen och kommer sannolikt att få konsekvenser för ekonomi och

samhällsutveckling under lång tid framöver.

Samtidigt kvarstår flera av de riskfaktorer i omvärlden som var aktuella även före pandemin. Spänningarna mellan USA och

Kina, liksom i viss grad mellan USA och Europa, kan förväntas påverka handelsförutsättningarna även med en ny

amerikansk administration.

Säkerhetsläget i världen har på olika sätt försämrats både globalt och i Sveriges närområde, vilket ställer nya krav på

Sveriges totalförsvar. Kommuner och regioner involveras i återuppbyggnaden av civilt försvar för att möta nya typer av hot.

Globalisering, ny teknik och förändringar i klimat, demografi och värderingar ändrar kontinuerligt förutsättningarna för

människor och samhällen över hela världen. Att kunna förstå och förhålla sig till hur dessa krafter påverkar oss lokalt,

regionalt och nationellt i Sverige är av stor betydelse för vår framtid. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har identifierat

13 trender som redan idag påverkar och/eller bedöms påverka svenska kommuner fram till 2040.

Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme genom ökad styrning från nationell nivå och från EU.

Stigande förväntningar på välfärden genom att människors ekonomi förbättras och informationen, kunskapen och

tillgängligheten ökar. Även den nya tekniken skapar nya arenor som gör att medborgarna förväntar sig snabbare och mer

tillgänglig service.

Hårdare konkurrens om kompetens när det blir brist på vissa yrkesgrupper, samtidigt som behoven ökar och många går i

pension.

Ökad polarisering genom ökade ekonomiska klyftor som i sin tur kan öka polariseringen ännu mer genom ojämlika

möjligheter att nyttja digital teknik, ojämlik tillgång till socialt och kulturellt kapital, exempelvis nätverk och sociala strukturer.

Polariseringen ökar även genom att gemenskapsinformationen minskat då allt fler får underhållning, information och nyheter

som är skräddarsydda för, och utvalda av, dem. Resultatet blir åsiktspolarisering, ökat näthat och minskad förståelse för

varandra.

Ökad bostadsbrist råder i stora delar av Sverige och inte längre bara i städerna. Byggandet har inte hållit jämna steg med

befolkningstillväxten och nyproduktioner har varit dyra och vänder sig till förhållandevis resursstarka grupper. Det är svårt för

unga, nyanlända och andra resurssvaga att ta sig in på bostadsmarknaden, vilket kan leda till ökad segregation och

trångboddhet.

Skillnaderna mellan stad och land har ökat bland annat genom färre jobb inom jordbruk och skogsbruk, medan städerna

gynnats av kunskapsintensiva jobb och framväxten av servicenäringarna.
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Ändå ökar intresset för landsbygden, bland annat genom ny teknik som ger möjligheter att minska avstånd och öka

förutsättningen för nya arbeten att växa fram på landsbygden. Det finns även ett ökat intresse för hållbar och miljömedveten

livsstil och ökad uppmärksamhet på behovet att säkra livsmedelsförsörjningen.

Många lokala nyhetsredaktioner har tvingats lägga ner och allt fler kommuner riskerar att hamna i medieskugga då allt fler

människor hämtar information och nyheter på nya sätt, inte minst via sociala medier. Ett förändrat medielandskap som mer

är byggt på läsarens personliga intressen innebär att granskningen av makten minskar, lokalbefolkningen kanske inte nås av

lokala nyheter och risken finns att ”nättroll” (enskilda såväl som utlandsstödda organiserade trollfabriker) sprider fejkade

nyheter och desinformation för att provocera eller skapa opinion.

Människors tillit till varandra och till samhällsinstitutionerna är grundläggande för såväl ekonomisk utveckling som offentlig

välfärd. Sambandet mellan hög tillit och välfärdsindikatorer som god hälsa, låg kriminalitet, hög grad av trygghet och

uppskattad lycka är väl dokumenterat i forskningen. I internationella jämförelser ligger Sverige tillsammans med de nordiska

länderna samt Holland i topp. Trots ökade ekonomiska skillnader, boendesegregation och en stor flyktinginvandring från

”lågtillitsländer”, har tilliten i Sverige under lång tid varit oförändrad. Den senaste statistiken tyder dock på att tilliten håller på

att minska, framför allt bland yngre. Låg tillit riskerar att skapa ett politiskt klimat där ton och inriktning markant ändras, från

ett demokratiskt ideal där samarbete och dialog främjas, till att politiken istället blir en arena för maktkamp och populism.

Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik. Teknikutvecklingen är en stark övergripande förändringskraft.

Digitaliseringen och artificiell intelligens (AI) kommer att genomsyra hela vårt samhälle – och förändra det i grunden. Många

kommunala verksamhetsområden kommer att kunna effektiviseras. Digitaliseringen och AI erbjuder fantastiska möjligheter,

men det finns också risker. Den enskildes inflytande och kontroll kan öka då ny teknik bidrar till högre grad av ”självservice”,

men frågan är hur människor påverkas av allt färre fysiska möten med andra människor inom välfärden.

Ökat kommunalt fokus på integration. En förutsättning för en framgångsrik integration är att nyanlända barn och unga lyckas

bra i skolan. Även etableringen på arbetsmarknaden måste förbättras. I Sverige är kompetenskraven på arbetsmarknaden

höga och risken är stor att de med bristfällig utbildning eller svagt kontaktnät även på lång sikt inte får något arbete.

Kommunernas ekonomi försämras av en dåligt fungerande arbetsmarknadsetablering. Dels i form av direkta kostnader för

ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder, dels indirekta kostnader i form av socialt utanförskap och uteblivna

skatteintäkter. Även om det är staten som ansvarar för arbetsmarknadspolitiken har kommunerna flera viktiga uppgifter för

en bra integration: skolan, arbetsgivarrollen och de egna arbetsmarknadsinsatserna.

Osäkerheten i världen ökar. Företag och finansiella system är genom ny teknik och frihandel starkt sammankopplade med

varandra och människor i utvecklade länder reser över hela världen. Vi blir därför mer sårbara för finansiella kriser, fejkade

nyheter, cyberhot och pandemier. Allt fler system integreras med internet. Dricksvatten, el, fjärrvärme och järnvägstrafik blir

allt mer beroende av it, vilket också ökar sårbarheten. Och det är inte bara främmande makter eller kriminella hackare som

hotar Sveriges it-beroende infrastruktur. Fel och misstag kan också begås av personal inom den egna organisationen eller

av upphandlade företag.
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Överutnyttjande av de globala ekosystemen tar sig uttryck i stigande havsnivåer och ökenspridning, som redan idag

påverkar de fattiga delarna av världen och som också bidrar till ökade flyktingströmmar. Extrema väderhändelser blir allt

vanligare. I Sverige kan detta exempelvis innebära perioder av mycket regn eller blåst och risk för översvämningar eller

långa perioder av torka med vattenbrist och risk för bränder. Globaliseringen och tillväxten den skapat har lett till ökade

rikedomar, minskad fattigdom och en framväxande medelklass i tidigare outvecklade länder – men också en ökad ojämlikhet

inom länderna.

Utveckling av den svenska ekonomin

Hämtat ur SKR:s ekonomirapport från oktober 2020.

År 2020 var exceptionellt ur många perspektiv. Coronapandemin gav under våren en extremt snabb nedgång i produktion

och sysselsättning, såväl i Sverige som i omvärlden. Verksamheten i kommuner och regioner fick ställa om i rekordfart.

Ekonomin har vänt tydligt uppåt sedan dess, men i vilken takt återhämtningen kommer att ske är fortfarande högst osäkert.

Paradoxalt nog väntas kommuner och regioner till följd av stora tillfälliga, pandemirelaterade tillskott nå mycket starka

resultat 2020. Utifrån de ryckiga förutsättningarna under året är det dock inte konstigt. De statliga tillskotten har gett goda

ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn att med ekonomin tryggad hantera pandemin. Samtidigt kommer

befolkningsutvecklingen att ge stora utmaningar och långsiktiga effekter på ekonomi och bemanning framöver. Årets starka

ekonomiska resultat riskerar att skapa förväntningar som regioner och kommuner inte kan uppfylla på längre sikt.

Omfattande krisåtgärder för att stödja företag och hushåll har spelat en stor roll för återhämtningen. Uppgången i den

globala konjunkturen antas hålla i sig i slutet av 2020, liksom efterföljande år. Sedan februari har pandemin överskuggat allt

annat och skiftat fokus från tidigare makroekonomiska orosmoln. Men i hög grad kvarstår flera av de riskfaktorer som många

tidigare talade om, som det ökade befolkningstrycket samt svårigheten att rekrytera personal.
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Den demografiska utmaningen beror lite förenklat på att antalet personer som behöver välfärdstjänster ökar snabbare än

antalet invånare i yrkesverksam ålder. Främst är det äldreomsorgen som har ökande behov, liksom även hälso- och

sjukvården. Kostnaderna och antalet sysselsatta i kommunal sektor har de senaste decennierna ökat betydligt snabbare än

vad som motiveras av befolkningsökningen, främst som en följd av stigande ambitioner och förväntningar. Den utveckling

sektorn haft hittills är inte möjlig i framtiden. Det mesta talar för att bemanningen inte kan öka i takt med välfärdsbehoven.

Under lång tid har den demografiska utmaningen med en åldrande befolkning varit välkänd. En rad åtgärder har diskuterats,

som höjda skatter, höjda avgifter, höjd pensionsålder, ökad arbetskraftsinvandring, sänkta ambitioner och effektiviseringar.

På senare tid har digitalisering lyfts fram som en stark kandidat.

Det är lätt att allt fokus just nu hamnar på coronapandemin, men det är viktigt att fortsätta planera för den demografiska

verklighet som beskrivs ovan. Att fler människor i arbetsför ålder är anställningsbara och att fler behåller sin hälsa högt upp i

åldrarna är särskilt viktigt. Konkurrensen om jobben väntas bli extra svår för nya personer på arbetsmarknaden som saknar

gymnasial utbildning. Dessutom har en god utbildning positiva effekter i allt från hälsosamma levnadsvanor till psykisk hälsa,

vilket ökar chanserna att hålla sig frisk längre.

Kommunerna kom in i 2020 efter ett par år med något svagare resultat än de tre föregående åren. Många kommuner hade

påbörjat effektiviseringar och besparingar för att klara den demografiska situation som väntade. Det ledde till att

kostnaderna i fasta priser minskade 2019. Kostnadsökningen 2019 var den lägsta sedan 2008. Från och med mars 2020

började kommunerna påverkas mycket starkt av pandemin. Staten avsåg att hålla kommunerna skadeslösa och ökade de

generella statsbidragen med 13,5 miljarder kronor, samt lovade att ersätta alla merkostnader inom funktionshinder- och

äldreomsorg. Under hösten blev det tydligt att skatteunderlaget inte påverkats så mycket som befarat av pandemin och att

de generella bidrag staten skjutit till är större än effekten på skatteunderlaget. Detta i kombination med övriga bidrag och att

många verksamheter haft mindre efterfrågan gör att 2020 i många kommuner avslutades med ett stort ekonomiskt

överskott, som sammantaget beräknas bli drygt 30 miljarder kronor. Dilemmat för kommunerna är nu att hålla tillbaka

förväntningarna som ökar till följd av de starka resultaten, för de långsiktiga utmaningar kommunerna hade innan pandemin

kvarstår.

Under coronapandemins första månader ökade användningen av digitala tjänster explosionsartat. Det som tidigare hade

tagit åratal att genomföra fick nu införas på kort tid. Inom utbildningsområdet gjordes en snabb omställning. När

gymnasieskolor, vuxenutbildning, yrkeshögskolor och universitet stängde för fysisk undervisning den 17 mars skulle 800 000

elever snabbt erbjudas undervisning på distans. Den gemensamma bilden hos SKR och skolmyndigheterna är att

undervisningen har fungerat trots rådande situation, men det har inte saknats utmaningar. Den ökade omställningstakten

behöver fortsätta mot bakgrund av den befolkningsutveckling kommunsektorn står inför.
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Kommunallagen kräver att kommunens ekonomi ska vara i balans. Den lägsta gränsen för att ha en ekonomi i balans är att

intäkterna årligen ska täcka kostnaderna. Fullmäktiges ambition är att standardkostnaderna ska vara vägledande för

framtida mål. Orsaken till att fullmäktige valt just det nyckeltalet är att det är centralt inom kostnadsutjämningssystemet och

sätter på så sätt gränser för kommunens ekonomiska utrymme.

Kommunens skattesats 2020 var 23:60 kr per hundralapp. Den används för beskattning av kommunens eget

skatteunderlag, som består av kommunmedborgarnas löneinkomster, övrig inkomst av tjänst, pensioner, inkomst av

näringsverksamhet och övriga sociala ersättningar. Tillväxten av underlaget beror på löneökningar, höjda pensioner eller fler

arbetade timmar.

Kommunens skatteintäkter periodiseras så att preliminära intäkter kommer in i kommunkassan det år som de tillhör. I själva

verket är skatteintäkterna preliminära fram till dess taxeringen är slutgranskad i december påföljande år. Därefter spelar

prognoser över skatteunderlagets tillväxt stor roll för planering och preliminära utbetalningar.
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Om tillväxten av kommunens skatteunderlag skiljer sig från den genomsnittliga tillväxten i riket, justeras det via

inkomstutjämningen. I klartext betyder det att under en lågkonjunktur med ökad arbetslöshet påverkas resultatet negativt

även om inte arbetslösheten ökar i den egna kommunen.

Vännäs kommun använder sig av SKR:s prognoser för skatteunderlagets tillväxt med det tillägget att Vännäs kommun 2020

räknade ner SKR:s prognos över befolkningsutvecklingen från en ökning på 83 personer till 25 personer.

En pott för löneökningar finns centralt vid sidan om förvaltningarnas budgetramar. Kommunstyrelsen beviljar därefter anslag

ur potten efter det verkliga resultatet. Resultatenheternas löneökningar kompenseras inte. På grund av coronapandemin

flyttades 2020 års lönerevision till hösten och den var inte helt klar för Kommunals avtalsområde vid årets slut. Därför har

kommunen gjort en uppskattning av den återstående delen av lönerevisionen och bokat upp i bokslutet för den delen av

löneökningen som hör till 2020.

I samband med intern hyressättning används 1,5 procent (internräntan 2020) + 1,1 procent = 2,6 procent. Mellanskillnaden

på 1,1 procent används till att stärka fastighetsunderhållet.

Färdiga investeringar aktiveras i samband med att dessa tas i bruk. Så snart en investering är aktiverad påförs respektive

verksamhet kostnader för avskrivning och internränta.

Kommunfullmäktige har fastställt rutiner för ekonomisk uppföljning som innebär att förvaltningarna utifrån en beslutad plan

för uppföljning rapporterar det ekonomiska läget. I uppföljningen anges redovisat resultat vid uppföljningstidpunkten, budget

för perioden, eventuell budgetavvikelse och prognostiserat årsresultat. Nämnderna ska lämna kommentarer till avvikelser

och lämna in en åtgärdsplan för en budget i balans om prognosen pekar på underskott.

Nämnderna ska utifrån den givna budgetramen ta ett självständigt ansvar för sin ekonomi. Nämnderna har ansvar och

befogenheter att fatta nödvändiga beslut för att hålla budgeten. Nämnderna ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och

utveckla former för att se över befintlig verksamhet, samtidigt som de ska ta hänsyn till nödvändig utveckling.

Återställandet av ett underskott kan delas upp på 1–3 år i en återbetalningsplan, som kommunstyrelsen fastställer. Överskott

kvittas mot tidigare underskott.
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För intraprenader gäller att uppkomna påverkbara överskott får överföras till kommande år. Av dessa får högst

25 procentenheter användas för individuell premiering. Underskott tas med i sin helhet. Kommunfullmäktige kan eventuellt

besluta om annat upplägg.

Resultatenheten Liljaskolan har sina ekonomiska villkor reglerade i ett avtal. Kommunen gjorde en översyn av Liljaskolans

organisationsform och framtida ansvar 2020, men har inte beslutat om eventuell förändring av Liljaskolans organisation.

Slutkostnaden redovisas när investeringen är genomförd, dock senast året efter att medel till investeringen har anslagits i

investeringsbudgeten. I samband med tilläggsbudget ska nämnden till kommunstyrelsen begära överföring av medel för

pågående men ej klara och slutredovisade budgeterade investeringar till nytt verksamhetsår. Kommunfullmäktige tar det

slutgiltiga beslutet om medel ska föras över till nästa år.

En översyn pågår av kommunens alla leasing- och hyresavtal för att utreda om kommunen har avtal som kan klassas som

finansiella leasing- eller hyresavtal. Sådana avtal ska hanteras som investeringar i bokföringen, vilket inte görs idag, förutom

för några större hyresavtal. Denna justering ska göras 2021 vid behov.

Enligt lagen om ”god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting” ska kommunen formulera både finansiella och

strategiska verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning.

Vännäs kommuns finansiella mål redovisas i avsnitt 1.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.

Befolkningsutveckling: SCB prognostiserar en ökning av befolkningen i Vännäs och den skatteprognosen ligger bland annat

till grund för SKR:s skatteprognos. Om befolkningen ökar långsammare än prognosen betyder det lägre skatteintäkter i

kommunen och därmed en risk för kommunens ekonomi. Vännäs kommun har hanterat den risken genom att i budgeten

räkna ned befolkningsprognosen och budgeterar med en lägre skatt än SKR:s prognos.

Liljaskolan: 75 procent av eleverna på Liljaskolan kommer från andra kommuner. Det innebär en betydande affärsrisk för

Vännäs kommun om elevantalet i regionen sjunker eller om andra kommuner i större utsträckning anordnar liknande

utbildningar. För att hantera risken gjorde kommunen bland annat en utredning 2020 med fokus både på lämplig driftform för

skolan i framtiden och de risker som det stora behovet av externa elever medför.

Vännäs Fastigheter: Risken för outhyrda lägenheter och lokaler är den största verksamhetsrisken för bolagskoncernen, med

en omsättning på 61,5 mkr. Bolaget hanterar den risken genom att vara en professionell hyresvärd med konkurrenskraftiga

hyresobjekt, och genom att noga följa utvecklingen på hyresmarknaden.
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Ränterisk: Både Vännäs kommun och Vännäs Fastigheter har lån i banker och kreditinstitut på tillsammans 642 mkr.

Koncernen har i nuläget fast ränta på alla lån. 108 mkr av lånen förfaller inom ett år och anses som kort risk. 526 mkr

förfaller inom två till fem år och 8 mkr senare än om fem år. Den genomsnittliga räntan i koncernen var 0,57 procent 2020,

att jämföra med 0,67 procent 2019. En ränteökning med 1 procent skulle påverka koncernen med 1 mkr högre

räntekostnader 2021. Vid en längre periods räntehöjning med 1 procent skulle koncernens samlade räntekostnader öka med

1 mkr varje år. Förfallodagar för lån sprids ut över åren med syfte att minimera risken för onödigt höga räntor.

Risk i finansiella placeringar: Kommunen har medel placerade vars avkastning ska användas för att täcka delar av

pensionskostnaderna. Det ekonomiska läget både i omvärlden och i Sverige gör att risken i kommunens placerade medel

ökar.

Kommunen har i nuläget diskretionär  förvaltning utifrån en kapitalplaceringspolicy som ett sätt att hantera risken i de

finansiella placeringarna.

Soliditeten är ett mått på kommunens långfristiga finansiella utrymme och visar hur stor del av tillgångarna som är

finansierade med eget kapital.

Ett av kommunens finansiella mål är att soliditeten långsiktigt ska öka. Det är svårt att ange ett specifikt mått på hur stor

soliditeten bör vara men den genomsnittliga soliditeten i kommun-Sverige var 46,4 procent 2019 jämfört med 35,7 procent i

Vännäs kommun 2019. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pension var 6,5 procent 2019 jämfört med rikets

19,2 procent. Det betyder att soliditeten bör öka rejält för att kommunen ska kunna möta framtidens behov. Vännäs kommun

har beslutat om 100 procent egenfinansiering av framtida investeringar vilket bidrar till en utveckling i rätt riktning. I

uppdragen för 2021 ingår också att ta fram ett nivåmål för soliditeten. Soliditeten sjönk under 2020, vilket berodde på en

förändrad redovisningsprincip för vissa hyreskostnader. Det beskrivs mera utförligt i avsnittet om måluppföljning och god

ekonomisk hushållning.

Vännäs kommun har en pensionsförpliktelse till nuvarande och pensionerade anställda. Skulden var på balansdagen

220,1 mkr, vilket var en minskning med 9 mkr. Skulden redovisas under borgensåtaganden och andra förpliktelser och avser

pensionsintjänande före 1998. Pensionsskulden för intjänade pensioner efter 1998 uppgick till 76,2 mkr, 10,3 mkr högre än

2019. Orsaken till den stora ökningen mellan 2019 och 2020 är att flera personer valt att gå i förtidspension under året.

Ökningen mellan 2018 och 2019 var 12,1 mkr. Återlånade medel (skillnaden mellan totala pensionsförpliktelsen och

marknadsvärdet på förvaltade medel) uppgick till 218,1 mkr vid årsskiftet.

Värdet av kommunens aktieportfölj för förvaltning av pensionsmedel uppgick till 78,2 mkr. Det var en ökning med 6,2 mkr

sedan 2019, varav orealiserade vinster 5,7 mkr. Handelsbanken och Swedbank var kommunens diskretionära förvaltare

(som har mandat att fatta placeringsbeslut).

_________________________

 Innebär att banken har mandat att fatta löpande placeringsbeslut utifrån kommunens kapitalplaceringspolicy.

1

1
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Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget 2020–2021 och plan 2022 att budgeten ska kopplas till

kostnadsutjämningssystemet. Detta eftersom kostnadsutjämningssystemet sätter gränser för en kommuns ekonomi.

Det är främst några ekonomiska nyckeltal i Kolada som är relevanta att följa och analysera. Dels är det standardkostnad och

nettokostnadsavvikelse för de verksamhetsområden där en standardkostnad räknas fram (förskola, fritidshem, grundskola,

gymnasium, äldreomsorg, LSS och IFO), dels är det nettokostnad per invånare för övriga verksamheter, jämfört med

liknande kommuner. Kostnader högre än standardkostnaden är ett tecken på antingen högre ambitioner eller lägre

effektivitet jämfört med riket och lägre kostnader än standardkostnad pekar på lägre ambitionsnivå eller högre effektivitet

jämfört med riket.

Den sammanlagda nettokostnadsavvikelsen 2019 för Vännäs kommun var +11,2 procent. Det betyder att kommunens

huvudverksamheter har 11 procent högre kostnader än vad som är rimligt utifrån kommunens struktur och befolkning. Det är

främst grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg av huvudverksamheterna som har höga

kostnader.

En jämförelse av nettokostnaden per invånare för övriga verksamheter visar att kommunen satsar mer än jämförbara

kommuner på fritidsanläggningar, kollektivtrafik och bibliotek. För övriga områden har Vännäs lägre kostnader än andra

kommuner.

Kostnaderna inom grundskolan var 9,7 procent högre än vad kommunens struktur motiverar 2019, att jämföra med

18,8 procent 2018. Nettokostnadsavvikelsen inom gymnasieskolan var 14,5 procent 2019, att jämföra med 5,5 procent

2018. Grundskolan har alltså sänkt sina kostnader jämfört med riket medan gymnasiet ökat kostnaderna.

Kostnaderna inom äldreomsorgen är 15 procent högre än i jämförbara kommuner. Motsvarande siffra 2018 var 19,6 procent.

Även kostnaderna inom individ och familj är höga i Vännäs, framför allt kostnader för placeringar av barn, unga och vuxna.

De avvikelser jämfört med riket som presenterats ovan ligger till grund för beslutet att från budget 2020 anpassa

budgetramarna efter standardkostnad + omkring 7 procent. Kommunens avsikt är att fortsatt ha en högre ambitionsnivå än

andra kommuner men något lägre än idag.
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Coronapandemin påverkade alla nämnder och förvaltningar större delen av året. Kommunen arbetade i stabsläge med

hanteringen från mars. Under våren gjordes kontinuitetsplanering av samhällsviktig verksamhet utifrån olika scenarion. Alla

verksamheter gjorde löpande riskbedömningar och åtgärder/anpassningar för att minska smittspridningen utifrån

myndigheternas råd och anvisningar, skaffade nödvändig skyddsutrustning och genomförde olika kommunikationsinsatser.

Trots den pågående pandemin kunde förvaltningarnas olika verksamheter till stor del fortsätta utifrån beslutade mål och

planer.

Detta var några områden där hantering eller effekter av pandemin påverkade kommunen:

Fysiska träffar mellan medarbetare och medborgare, företag, föreningar etc minimerades och ersattes i många

fall av digitala möten.

Några verksamheter pausades tillfälligt, exempelvis matservering för äldre, öppen förskola, fritidsgård och

biograf.

Öppettider inom bland annat bibliotek, fritidshem och förskola begränsades.

I verksamheter där möjligheterna till hemarbete är begränsade ökade sjukfrånvaron. Medarbetare stannade

hemma från arbetet vid lindriga förkylningssymtom.

Budgetprocessen flyttades till hösten på grund av den osäkerhet om skatteintäkter som pandemin förde med

sig.

Arbetslösheten ökade i Vännäs liksom i övriga landet.

Effekterna på det lokala näringslivet var betydande, särskilt inom hotell- och restaurangbranschen och

handeln. Kommunen gjorde olika åtgärder för att underlätta och vägleda.

Föreningslivet påverkades genom att många aktiviteter måste ställas in.

Här följer ett urval av de viktigaste händelserna under året, som inte var relaterade till pandemin:

I februari tillträdde Anna Frej (S) som nytt kommunalråd samt ordförande för kommunstyrelsen. Anders

Nilsson (C) tillträdde som nytt oppositionsråd samt vice ordförande för kommunstyrelsen i augusti.

Den 1 januari slogs kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen ihop till en gemensam

förvaltning, kommunstyrelseförvaltningen.

Den 1 januari övergick städenheten till Fastighetstjänster i Vännäs AB, som är ett dotterbolag till Vännäs

Fastigheter AB.

Prislappsmodellen tillämpades för första gången i samband med budgetbeslut 2021–2023. Modellen utgår från

den standardkostnad som räknas fram för varje kommun i landet, med hänsyn till varje kommuns struktur.
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Kommunfullmäktige beslutade att införa Agenda 2030 i arbetet med den nya strategiska planen.

Kommunstyrelsen, ledningsgruppen och ett antal tjänstepersoner deltog i en utbildning om de så kallade

glokala målen, ett projekt där kommunen deltar.

Det kommunövergripande arbetet med ”Fler till egen försörjning” fortsatte utvecklas. Språkintegrerade

utbildningar inom städ och vård påbörjades. Kostnaderna för försörjningsstöd minskade ytterligare.

Kommunen började införa Microsoft 365.

Arbetet startade med att anlägga ”Gröna stråket”, som är en del av den nya centrumplanen. Väg till

Middagsberget färdigställdes.

Fasad- och takarbeten på Hammarskolan blev klara. Lokaler för undervisning samt omklädning och dusch i

kvarteret Freja för Liljaskolans verksamhet projekterades inför upphandling.

En ny centrumförening, Vännäshandlarna ekonomisk förening, bildades. Centrumföreningen är ett samarbete

mellan Vännäs kommun och de lokala handlarna.

I januari 2021 flaggade regeringen för att det kan finnas möjlighet att få ersättning för merkostnader för

coronapandemin även för december 2020. Eftersom det inte var beslutat på balansdagen plus att det råder

stor osäkerhet om vilket belopp det kan handla om, har kommunen inte bokat upp ersättning för december

2020.
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Vännäs kommuns bolag styrs genom ägardirektiv och den kommunala verksamheten styrs genom en strategisk plan för ett

antal år framåt i tiden. Utifrån den strategiska planen utformar kommunen vision, strategiska områden och övergripande mål

som alla beslutas av kommunfullmäktige. De övergripande målen bryts därefter ner till specifika mål inom de olika

nämnderna. Två gånger per år följs målen upp och måluppfyllelsen bedöms utifrån fastställda kriterier. Nedan beskrivs

kommunens vision och mål plus utdrag ut bolagens ägardirektiv.

Uppföljning av målen för den kommunala verksamheten beskrivs i punkt 1.6 och uppföljning av målen för bolagen beskrivs i

bolagskoncernens verksamhetsberättelse. För närvarande pågår en översyn av den strategiska planen, vilket kan påverka

styrmodellen och de övergripande målen.

Visionen ”Upplevelsenära Vännäs” består av Välkomnande Vännäs, Livfulla Vännäs och Nytänkande Vännäs. Visionen

fungerar som den långsiktiga målbilden för hela Vännäs kommun och beskriver det önskade läget i framtiden.

Visionen är även en utgångspunkt för mål och budget och de övergripande fullmäktigemålen. Utifrån målen ska sedan

nämnderna arbeta fram konkreta mål och åtaganden.

Visionen sträcker sig fram till 2030 och definierar vad Upplevelsenära Vännäs innebär.

Utöver visionen finns en målbild som är inriktad på 2022. Målbilden är ett steg på vägen för att nå visionen. Målbilden för

2022 är: ”Livet är lätt att leva i Vännäs. Medborgarna är än mer nöjda och stolta över att vara en del av Vännäs. Det är en

kommun som människor vill besöka, flytta till och verka i.”

Den strategiska planen för åren 2015–2020 anger den politiska viljan för kommunens långsiktiga utveckling, kopplad till

målbild och vision. Planen innehåller de fyra perspektiven ekonomi, medborgare, samhällsutveckling och medarbetare.

Utifrån dessa perspektiv har fullmäktige formulerat övergripande mål. Perspektiven och målen beskriver mer ingående vad

kommunfullmäktige vill uppnå. De syftar till att tydligare visa hur nämnder och verksamheter ska prioritera. Perspektiven och

målen samt bedömning av måluppfyllelsen 2020 återfinns under punkt 1.6. Eftersom den strategiska planen inte sträcker sig

längre fram än till nästa budget, beslutade kommunstyrelsen att ta fram en ny strategisk plan.

Kommunstyrelsen ser det som viktigt att arbetet inte bara innebär en revidering och att det behövs en översyn av de

övergripande perspektiven och strukturen för kommunens mål- och resultatstyrningsprocess. Den nya strategiska planen

ska tas fram 2021 och beräknas träda i kraft från och med 2022.

24



Kommunfullmäktige antog i juni 2019 drift- och investeringsbudget för 2020 samt en plan för åren 2021–2022. Nämnderna

fick en rambudget för att bryta ner dem till detaljbudgetar. De övergripande fullmäktigemålen och den strategiska planen ska

fungera som styrning för vad nämnder och verksamheter ska prioritera. I samband med att budgeten antogs fick några av

nämnderna ett antal uppdrag, även dessa rapporteras i denna årsredovisning.

Vännäs kommuns aktiebolag styrs genom ägardirektiv. I direktiven framgår de övergripande mål som ska vara styrande för

verksamheten.

Rätten till bostad är en grundläggande välfärdsfråga. Vännäs Fastigheter AB är kommunens helägda bolag för att nå detta

mål. Bolaget ska också tillhandahålla verksamhetsanpassade lokaler för både näringsliv och offentlig verksamhet.

Målen för Vännäs Fastigheter:

Bolaget ska trygga den framtida bostadsförsörjningen, verka för integration samt ökad valfrihet och inflytande i

boendet.

Målet ska vara att på bostadsmarknaden i kommunen erbjuda bostäder med varierande standard men med

god kvalitet och servicenivå för livslångt boende till skäliga hyresnivåer.

Bolaget ska tillhandahålla konkurrenskraftiga verksamhetsanpassade lokaler för det lokala näringslivet som

bidrar till utveckling av det befintliga näringslivet samt skapar förutsättningar för nyföretagande.
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Bolaget ska, om så efterfrågas, aktivt delta i utvecklingen och förvaltningen av kommunens

verksamhetslokaler.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer, vilket innebär att bolaget alltid ska utgå från vad

som är bäst för bolaget.

Bolaget ska, vad avser miljö, tillföra Vännäs kommun och regionen positiva miljövärden.

Bolaget ska vara ett aktivt verktyg i att utveckla kommunen som en attraktiv bostads- och näringslivsort.

I direktiven framgår också att bolagen ska arbeta på affärsmässiga grunder. I de ekonomiska och finansiella målen framgår

att soliditeten minst ska uppgå till 15 procent och att bolagen uthålligt ska ge avkastning på minst 5 procent årligen. Bolagets

likvida medel ska vara placerade på ett betryggande sätt och bolagen ska följa Vännäs kommuns placeringspolicy. Policyn

reglerar också när det krävs yttrande från kommunfullmäktige, hur kommunen ska få insyn och hur information till

kommunen ska lämnas.

Kommunstyrelsen har, enligt 6 kap. kommunallagen, uppsiktsplikt över nämndernas verksamhet. Styrelsen har också rätt att

inhämta yttranden och upplysningar från nämnder och anställda, som styrelsen behöver för att kunna fullgöra sitt

ledningsuppdrag. Uppsiktsplikten gäller även för de helägda kommunala bolagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ekonomiuppföljning är en viktig del av uppsiktsplikten, och om nämnder har

prognostiserade underskott mot budget ska de redovisa en åtgärdsplan för en budget i balans.

Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs, och sjukfrånvaro med mera följs upp i både kommunstyrelsens utskott och i

kommunstyrelsen. Under 2019 beslutade kommunstyrelsen att under 2020 tillsätta extra resurser ur kommunstyrelsens

buffert för att arbeta strukturerat med att förebygga sjukfrånvaro.

Kommunstyrelsen träffar också kommunens förvaltningschefer i olika uppföljnings- och utvecklingsfrågor. Vännäs

Fastigheter följs regelbundet upp av kommunstyrelsen, och även kommunfullmäktige får regelbunden uppföljning.

Vid sidan av den strategiska planen har kommunen ett antal policyer och planer som stöd i sin styrning och ledning. Några

av de viktigare dokumenten är översiktsplanen, inköps- och upphandlingspolicy, aktiva åtgärder, underhållsplaner och

styrdokument för integration.

Vännäs kommun är aktiv i många samarbeten som ett sätt att använda kommunens resurser bättre och även för att främja

en god utveckling och tillväxt i kommunen, regionen och länet. I dessa sammanhang finns också en rad dokument som

stärker styrningen och ledningen. Några exempel är den regionala utvecklingsstrategin, trafikförsörjningsprogram och

verksamhetsplan för Umeåregionen.
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Plan- och miljönämnden

Plan- och miljönämnden lämnade ett underskott på 1,0 mkr. Räddningstjänstens underskott var 1,4 mkr och beror delvis på

att nämnden haft kostnader för dubbla löner i samband med nyanställning under en del av året. Även övriga

verksamhetskostnader var högre än budgeterat. Räddningstjänstens underskott kompenseras till en del av att miljö- och

byggavdelningen lämnade överskott med 0,4 mkr, delvis på grund av interna intäkter där merparten kommer från nedlagt

arbete kopplat till översiktsplanearbete utfört 2019.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens resultat för 2020, inklusive Akka, var –9,0 mkr. Inom individ- och familjeomsorgen påverkades

underskottet mot budget av fortsatt höga placeringskostnader inom barn och unga samt insatser för vuxna. Jämfört med

2019 var bruttokostnaden för individ- och familjeomsorgen 5 mkr lägre, varav 3 mkr sänkta kostnader på grund av en

förändrad arbetsmodell inom försörjningsstöd. Covid-19-relaterade kostnader som kvarstod efter uppskattad kompensation

belastade resultatet med –1,0 mkr, främst inom äldreomsorgen. Inom LSS-omsorgen tyngdes resultatet av höga kostnader i

enskilda ärenden.

Vård- och omsorgsnämnden hyr lokaler av Vännäs Fastigheter under så långa avtalstider att det betraktas som finansiell

leasing ur ett redovisningsperspektiv. Det betyder att det ska betraktas som en investering och verksamheten belastas med

internränta och avskrivning på ett belopp som 2020 översteg den debiterade hyran med 1 mkr. I samband med bokslutet har

dessa leasingavtal klassats om till finansiell leasing. Den förändrade redovisningsprincipen gav ökade kostnader på 1 mkr

för vård- och omsorgsnämnden.

Liljaskolan

Liljaskolan redovisade ett resultat på 1,3 mkr, 0,3 mkr mindre än resultatkravet och budgeten på 1,6 mkr. Resultatet för

gymnasieskolan blev 0,3 mkr mindre än budgeterat. Underskottet berodde främst på högre verksamhetskostnader än

budgeterat, främst kostnader för anläggnings- och underhållsmaterial, självriskkostnader i samband med arbetsplatsförlagt

lärande (APL) samt personalkostnader i samband med det varsel som skolan lämnat under året.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden redovisade ett överskott på 2,1 mkr. Överskottet bestod främst av positiva avvikelser för

centrala resurser (1,6 mkr) och särskola (1,3 mkr). Skolan redovisade ett underskott på 1,6 mkr och det var framför allt

personalkostnaderna som avvek från budget. Stora utmaningar kring elever i behov av särskilt stöd bidrog till att nämnden

inte kunde göra alla beslutade personalneddragningar.

Finansen

Årets överskott för finansen uppgick till 6,6 mkr. Resultatet omfattar dock stora avvikelser, både positiva och negativa,

jämfört med budget. Skatteintäkterna var 15 mkr lägre än budgeterat, främst på grund av effekter av coronapandemin. De

lägre skatteintäkterna kompenserades av överskott på 22,3 mkr för generella statsbidrag och inkomstutjämning.

Finansnettot gav ett överskott på 6 mkr varav 5,7 mkr var orealiserade vinster på placeringar. Budgeterade kostnader inom

personalområdet gav ett överskott på 4,3 mkr beroende på en något lägre löneökning än beräknat men också beroende på

förändringen av semesterlöneskulden.

29



I resultatet ingår en nedskrivning på 11,9 mkr av nedlagda kostnader för projektering av ett särskilt boende (se tidigare

avsnitt). De totala nedlagda kostnaderna i projektet är 16 mkr och projektet är värderat till 4 mkr i balansräkningen. Projektet

är bokfört som immateriell tillgång. Värdet är svårbedömt, vilket är förklaringen till varför en så stor del av värdet skrivs ned.

Bedömningen är dock att det finns ett värde i projektet som motiverar att inte hela beloppet skrivs ned. Nedlagt arbete kan

användas i samband med en framtida byggnation, eller säljas till någon annan kommun.

Målet att årets resultat ska uppgå till 2 procent av skatter och bidrag uppfylldes 2020 då resultatet blev 2,4 procent av

skatter och bidrag. 2020 års budgeterade resultat var 2,7 procent av skatter och bidrag. Målet uppnåddes, precis som

tidigare år, enbart på grund av det stora överskottet inom finansen som lämnade överskott med 6 mkr trots nedskrivningarna

på 11,9 mkr som beskrivits tidigare. Nämnderna redovisade ett samlat underskott på 8,5 mkr.

Målet att soliditeten långsiktigt ska förbättras uppfylldes 2020. Soliditeten beräknas genom att kommunens eget kapital ställs

i relation till balansomslutningen. Nyckeltalet visar hur stor del av kommunens tillgångar som är finansierad med eget

kapital. 2020 klassificerades ett antal hyresavtal om till finansiella leasingavtal enligt gällande redovisningsregler. Det

medförde att tillgångar och skulder justerades i balansräkningen, både för 2019 och 2020, vilket i sin tur minskade

soliditeten från 2019. Det är förklaringen till den lägre soliditeten 2019 jämfört med 2018. Soliditeten har ökat med

1,2 procentenheter från 2019 till 2020 vilket uppfyllde målet.
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Självfinansieringsgraden beräknas som årets resultat plus avskrivningar i förhållande till årets investeringar. I årets

avskrivningar ingår nedskrivningen på 11,9 mkr av projekteringskostnaderna för det särskilda boendet där byggnationen

avbröts. I beräkningen av självfinansieringsgraden ingår inte det beloppet utan enbart avskrivningar på

anläggningstillgångar. Målet är att kommunen ska finansiera sina investeringar med egna medel till 100 procent över en

period av fem år. Självfinansieringsgraden 2020 var 176 procent och målet uppnåddes. Den höga självfinansieringsgraden

beror delvis på att vissa budgeterade investeringar inte slutförts under 2020. En detaljerad redovisning av alla

investeringsprojekt finns i avsnittet räkenskaper. Enligt investeringsbudgeten 2021 och framåt planeras stora byggnationer,

bland annat en förskola och lokaler på Liljaskolan.
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Löneskillnaden mellan män och kvinnor minskade 2020 i jämförelse med 2019, målet är därmed uppnått. Kvinnor tjänar nu

98,1 procent av männens medellön, en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med 2019. Löneskillnaderna är störst inom

åldersgruppen 50 år och äldre. Vid Liljaskolan, kommunstyrelseförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har

kvinnor högre medellön än män. Varje år gör kommunen en lönekartläggning med syfte att bevaka löneskillnader på grund

av kön. Det finns även en handlingsplan för åren 2018–2020 för att komma till rätta med löneskillnader mellan män och

kvinnor i specifika yrkesgrupper. Resultatet presenteras årligen i en samverkansgrupp.

Den totala sjukfrånvaron för 2020 var 7,8 procent, en ökning med 1,0 procentenhet sedan 2019. Frånvaron ökade i alla

förvaltningar utom Liljaskolan där sjukfrånvaron var oförändrad i jämförelse med 2019. Den största ökningen skedde inom

vård- och omsorgsförvaltningen.

Kvinnors sjukfrånvaro 2020 var högre än mäns, 8,7 mot 5,2 procent, att jämföra med 7,7 respektive 3,9 procent 2019. Mäns

och kvinnors sjukfrånvaro ökade eller minskade i nästan samma procentuella omfattning 2018–2020. Långtidsfrånvaron

minskade med 13,5 procentenheter sedan 2019, till 41,2 procent. En orsak kan vara att ett antal ”långa sjukärenden”

avslutades under året. Högst sjukfrånvarotid har medarbetare 50 år eller äldre, 8,5 procent. Långtidssjukfrånvaron (60 dagar

eller mer) var högst vid Liljaskolan och lägst vid kommunstyrelseförvaltningen. Jämför man sjukfrånvaro per förvaltning och

ålder, var frånvaron i gruppen 29 år och yngre högst i barn- och utbildningsförvaltningen. Sjukfrånvaron i grupperna 30–49

år och 50 år och äldre var högst i vård- och omsorgsförvaltningen.

Kommunen har under året gjort olika insatser för medarbetare som riskerar ohälsa eller redan är sjukskrivna. Till största

delen (70 procent) har förebyggande insatser köpts av företagshälsovården medan 30 procent varit så kallade

efterhjälpande insatser. Chefer tillsammans med rehabiliteringskonsulenter har i ett tidigt skede följt upp medarbetare som

har sex sjukfrånvarotillfällen under 12 månader. Arbetet torde ge långsiktigt goda effekter på sjuktalen och minska risken för

att medarbetare blir sjukskrivna för längre tid.

Orsakerna till sjukfrånvaro domineras som tidigare av fysiska sjukdomar, följt av luftvägsinfektioner, belastningssjukdomar

och psykisk ohälsa. Pandemin har ökat sjuktalet då det funnits mycket oro bland medarbetarna samt att alla varit hemma vid

minsta förkylningssymtom enligt rekommendationerna.
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Vännäs kommuns mål inom perspektivet medborgare bedöms sammantaget vara delvis uppnått.

Kommunfullmäktige har antagit tre mål inom perspektivet medborgare, där två av målen bedöms vara delvis uppnådda och

ett mål är uppnått.

Medborgarenkäten gjordes 2019, resultatet presenterades i januari 2020 och visade att medborgarna anser att kommunen

är en bra plats. Det sammanfattande betygsindexet nöjd-region-index (NRI) visar vad medborgarna tycker om Vännäs

kommun som en plats att bo och leva på. NRI för Vännäs var 64, vilket anses innebära att medborgarna är nöjda. Ett index

under 40 är icke godkänt resultat och över 75 betyder att medborgarna är mycket nöjda. De områden som medborgarna ger

högst betyg är trygghet (71) och utbildningsmöjligheter (76) medan bostäder får lägst betygsindex (57). Det är svårt att veta

varför ett område får högt eller lågt index utan en fördjupad analys. Bostadspriserna har ökat och det har varit få lediga hus

till salu. Många tomter har dock sålts, främst i Vännäsby, och nya bostadsområden planeras i både Vännäs och Vännäsby.

38



Intresset för att använda e-tjänster har ökat samtidigt som fler verksamheter sett behov av att ta fram fler e-tjänster.

Restriktionerna att undvika fysiska möten under pandemin har också medfört att fler gjort sina ärenden via telefon eller

e-tjänster.

Den senaste mätningen av tillgänglighet via e-post och telefon (2019) visade på ett tydligt förbättringsbehov. Däremot var

bemötandet gott, 90 procent av max och i nivå med övriga deltagande kommuner. Generellt hade kommuner med

kundtjänst lite bättre resultat. Som ett led i att utveckla tillgänglighet och bemötande ska kommunen revidera sin

kommunikationshandbok det närmaste året.

Kommunen genomför vanligtvis medborgardialoger, bland annat kring vissa detaljplaner och andra strategiskt viktiga planer.

På grund av pandemin genomfördes inga fysiska medborgardialoger 2020.

39



Medborgarenkäten mäter också inflytande och bemötande i ett nöjd-informations-index, NII. Resultatet från senaste

mätningen 2019 visade att medborgarna upplevde större påverkan, förtroende och information än 2017. Resultatet låg på

samma nivå som jämförbara kommuner. NII för Vännäs kommun var 44. Över 40 anses icke godkänt. Detta index är det

som generellt får lägst betyg av de tre olika index som ingår i medborgarundersökningen, nöjd-region-index, nöjd-

medborgar-index och nöjd-inflytande-index.
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E-tjänsteportalen som lanserades 2019 fortsatte utvecklas 2020. Totalt finns i nuläget omkring 60 e-tjänster och fler är på

gång. E-tjänsterna är anpassade för medborgare, föreningsliv och företag. Medarbetare från några olika

verksamhetsområden deltog i ett projekt för tjänstedesign genom Inera. Projektet gav fler verktyg för att bygga digitala

tjänster utifrån användarens perspektiv och behov.

Arbetet med ny webbplattform för vannas.se påbörjades. Den nya webbplattformen ska grafiskt och innehållsmässigt följa

lagens krav på tillgänglighet till digital offentlig service.

Under året deltog kommunen i det länsövergripande projektet Digad som syftar till att stärka den digitala kompetensen hos

administratörer, handläggare och första linjens chefer.

Kommunens digitaliseringsteam har utökats med fler kompetenser. Teamets uppdrag är att hjälpa verksamheterna att

digitalisera sina processer. Insatserna sträcker sig från kartläggning av en verksamhets arbetsprocesser till att hitta

förbättringsmöjligheter och vara ett stöd i verksamhetsutvecklingen.

Med den ökade digitaliseringen följer också ett informationssäkerhetsperspektiv. Under året antog kommunen en

informationssäkerhetspolicy och förvaltningarna har börjat klassificera sina informationstillgångar.

Vännäs kommuns resultat inom perspektivet samhällsutveckling bedöms sammantaget vara delvis uppnått.
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Kommunfullmäktige har antagit tre mål inom perspektivet samhällsutveckling, där alla mål uppnåddes delvis.

Vännäs befolkning fortsätter öka och den 31 december 2020 hade kommunen 8 997 invånare, en ökning med 125 personer

sedan 2019. Det var den största procentuella ökningen (1,4 procent) bland länets kommuner. Ökningen beror framför allt på

inflyttningen, där antalet var 616 inflyttade jämfört med 516 utflyttade.

I hela Västerbottens län minskade befolkningen med minst 0,2 procent i åtta av 15 kommuner jämfört med 2019.

Samarbetet inom Umeåregionen fortsätter utvecklas, vilket stärker förutsättningarna för både de enskilda kommunerna och

hela Umeåregionen att vara attraktiv för medborgare och företag. En gemensam landsbygdsstrategi har tagits fram och ska

behandlas i respektive kommun i början av 2021. Regionens näringslivsutvecklare har tagit fram strategier för hur regionen

kan attrahera nya företag och etablerare, och regionen deltog på Business Arena Umeå i februari.

Vännäs kommun är en pendlingskommun, med stor pendling både ut från kommunen och till kommunen. Vännäs kommun

upphandlade 2020 den inomkommunala trafiken. Avtalet startar i januari 2021 och har tilldelats en lokal aktör.

Resultatet i senaste medborgarenkäten (2019) visade att nöjd-medborgar-index, NMI, fortsätter vara högt i kommunen.

Medborgarindex visar hur medborgarna ser på kommunens verksamheter. Vännäs NMI var högre än både genomsnittet i

mätningen och i kommuner med en befolkning under 10 000 invånare. NMI för Vännäs kommun var 82, vilket anses betyda

att medborgarna är mycket nöjda. Kvinnor är generellt sett nöjdare än män medan ålder inte är lika avgörande för vad

medborgaren anser. Ingen av verksamheterna fick underkänt från medborgarna, det vill säga ett index under 40.
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Hösten 2019 startade kommunen ett nytt näringslivsprojekt, NIS 6.0, som pågår till och med 2022. Målet är att förbättra

näringslivsklimatet och bidra till en attraktiv region med fler konkurrenskraftiga och växande företag. Projektet bygger på

samarbete och samverkan mellan kranskommunerna och Umeå kommun. Genom projektet kan små och medelstora företag

i kranskommunerna få konsultstöd och möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter som främjar entreprenörskap och

tillväxt.

En ny centrumförening, Vännäshandlarna ekonomisk förening, bildades 2020. Centrumföreningen är ett samarbete mellan

Vännäs kommun, fastighetsägare och näringsidkare och ska verka för ett levande centrum.

De beteende- och strukturförändringar som sker inom handeln, med e-handel och externa större centrum, gör det svårt för

små butiker inom detaljhandel och det påverkar även fastighetsägare. Kommunen har lanserat en ny webbplats för de lokala

handlarna för att stärka det gemensamma varumärket ”Vännäshandlarna”.

Vännäs kommun träffar regelbundet LRF:s (Lantbrukarnas Riksförbund) kommungrupp för att diskutera viktiga frågor och

utvecklingsområden.

Intresset för att främja lokal matproduktion ökar i samhället i stort, inte minst utifrån pandemin och dess effekter. Livsmedel

och varor har tagit slut i hyllorna och det finns en ökad medvetenhet om vikten av att behålla och utveckla det svenska

jordbruket. Under året beviljades Vännäs, Nordmaling och Umeå projektmedel från Jordbruksverket och Region

Västerbotten för att stärka lokal matproduktion. Under hösten startade projektet MatSam där Vännäs kommun är

projektägare. Projektet pågår till och med 2022.

Kommunen fortsätter att ha ett gott företagsklimat och klättrade från plats 125 till 86 i rankningen av svenska kommuners

näringslivsklimat. I näringslivets bedömning av kommunens service och attityder till företagande hamnar Vännäs på plats

48. Det sammanfattande omdömet är 3,74 (av 5), vilket är bättre än både genomsnittet i Sverige (3,37) och i Västerbotten

(3,39). År 2019 var det sammanfattande omdömet 3,73.
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Krisberedskap

Sverige är i ett nytt läge säkerhetsmässigt och kommunerna har en tydlig roll i totalförsvaret. Förberedelser

pågår och en viktig del är att analysera hur verksamheterna ska prioriteras i händelse av kris och/eller krig.

Det innebär bland annat att kommunen behöver investera i skalskydd de närmaste åren samt besluta om hur

olika medarbetare ska säkerhetsklassas.

Digitalisering och informationssäkerhet

Digitaliseringsarbetet är en av de viktigaste processerna i alla verksamheter. Utöver att det möter företags och

medborgares ökade förväntningar på att kunna göra sina ärenden enkelt och snabbt, är det ett sätt att klara

kommunens utmaningar inom ekonomi och kompetensförsörjning. Även om det hänt mycket de senaste åren

är det viktigt att avsätta resurser för det fortsatta arbetet.

Informationssäkerhet är en aspekt som kommunen måste arbeta mer aktivt med när allt mer information och

processer digitaliseras och ny teknik används samtidigt som hotbilden i omvärlden förändras.

Ekonomi och kvalitet

Att hålla fokus på kvaliteten i verksamheterna och hur den utvecklas blir viktigt, särskilt i ett läge där alla

verksamheter behöver ställa om till tuffare ekonomiska förutsättningar. Vännäs kommun har i flera år arbetat

systematiskt med att hitta nya arbetssätt för att säkerställa en bra och transparent ekonomistyrning och ge bra

underlag för förtroendevalda att prioritera mellan olika verksamheter. Kommunen har därför påbörjat

övergången till en modell för budgetering, prislappsmodellen, som utgår från standardkostnad och som

tydligare kopplar till kända volymförändringar.

Attraktivitet och hållbar tillväxt

Det blir fortsatt viktigt att främja bilden av kommunen och ta tillvara den tillväxt som redan sker. Samarbetet

med föreningar och företag måste fortsätta utvecklas, särskilt som kommunen måste prioritera sina resurser

men också för att främja den positiva kraften i kommunen. Det är viktigt att fortsätta underlätta för medborgare

att bosätta sig såväl på landsbygden som i tätorterna, och att kunna leva och verka i hela kommunen. Att

motverka rasism och intolerans är viktigt för att bygga social gemenskap.

Ökad obalans på arbetsmarknaden

I spåren av pandemin väntas arbetslösheten öka kommande år. Personer som befinner sig långt från

arbetsmarknaden riskerar att hamna ännu längre ifrån. Det gäller bland annat nyanlända som helt eller delvis

saknar utbildning. Samtidigt behöver många arbetsgivare rekrytera utbildad personal. Kommunen och

Arbetsförmedlingen behöver gemensamt fortsätta arbetet med att överbrygga glappet, bland annat genom att

fortsätta utveckla jobbspår för nyanlända och hitta utbildningsformer som leder till att fler som står långt från

arbetsmarknaden kan nå egen försörjning.
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Hållbarhet

Fler och fler medborgare, föreningsliv och företag sätter hållbarhet och klimat i fokus och efterfrågar att

kommunen är en föregångare.

Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare

Kommunorganisationen såväl som företag i kommunen står inför svårigheter att rekrytera personal redan idag.

Att anpassa Liljaskolans utbildningar efter arbetsmarknadens behov är viktigt men också att stärka

arbetsgivarvarumärket, arbeta med heltidsfrågan, sjukfrånvaro med mera.
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Årsredovisningen är upprättad enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och

rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR) med några undantag som redovisas under respektive

punkt.

Kommunkoncernen består av följande kommunala koncernföretag:

Vännäs kommun äger det allmännyttiga fastighetsbolaget Vännäs Fastigheter AB till 100 procent. Vännäs Fastigheter AB

har i sin tur två helägda dotterbolag samt ett intressebolag. Älvdala Fastigheter AB bildades 2018. Verksamheten består i att

blockuthyra lägenheter till Älvdala byggemenskap kooperativa hyresrättsförening under 15 år. Fastighetstjänster i Vännäs

AB tillkom 2019 men började bedriva sin verksamhet den 1 januari 2020. Verksamheten består i huvudsak av städ- och

fastighetstjänster riktade till kommunens egen organisation. Kommunkoncernen består också av intressebolaget Wendenes

AB som Vännäs Fastigheter AB äger till 49 procent tillsammans med Kaj Johansson-gruppen som äger 51 procent. Avsikten

med bolaget är att bidra till att utveckla Vännäs kommuns näringsliv genom att erbjuda konkurrenskraftiga lokaler.

Wendenes AB ingår inte i kommunens koncernredovisning eftersom bolagets omsättning är låg i förhållande till hela

kommunkoncernens.

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificerades som

anläggningstillgång om beloppet översteg gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde var för räkenskapsåret 2020

satt till ett prisbasbelopp. Anläggningstillgångar, immateriella och materiella, värderades till anskaffningsvärde med avdrag

för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Om det på balansdagen förelåg en indikation på att en materiell

anläggningstillgång minskat i värde ska tillgångens återvinningsvärde beräknas.

Avskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär

avskrivning baserad på anskaffningsvärdet. På tillgångar i form av mark och pågående arbeten görs inga avskrivningar.

Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk. För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal används avtalsperioden

som avskrivningstid.

Vännäs kommun tillämpar komponentavskrivningar för materiella anläggningstillgångar som har betydande komponenter.
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Enskilda komponenter vars värde understiger 100 000 kr och vars nyttjandetid skiljer sig från anläggningens nyttjandetid

med mindre än 5 år anses inte vara betydande komponenter och särredovisas därför inte. Kommunens fastigheter har

delats in i olika komponentgrupper och därefter i komponenter.

Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider:

Maskiner och inventarier, 3–30 år.

Fordon skrivs av på 5–20 år.

Fastigheter har komponentvis avskrivning, 10–80 år.

Mark avskrivs inte.

Korttidsinventarier med en ekonomisk livslängd på max 3 år och inventarier av mindre värde, max ett prisbasbelopp,

kostnadsförs direkt.

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar är upptagna till det belopp varmed de beräknas inflyta. Kundfordringar

bedöms som osäkra när fordran är äldre än 12 månader.

Kommunens placeringsportföljer är avsedda att täcka framtida åtaganden och är klassificerade som omsättningstillgång,

kortfristiga placeringar, eftersom de kontinuerligt är föremål för köp och försäljning. Portföljen redovisades som ett

sammansatt finansiellt instrument och värderades enligt marknadsvärde.

Tomter för försäljning värderas kollektivt per exploateringsetapp där de totala utgifterna fördelas per tomt utifrån yta. I

anskaffningsvärdet ingår mark, andel av projektering och direkta utgifter för åtgärder på tomtmarken. Exploateringsobjekt

som är avsedda att säljas redovisas som omsättningstillgång. Exploateringsområden som inte ska säljas redovisas däremot

som anläggningstillgång.

Vännäs kommun började 2020 ett arbete för att komma tillrätta med redovisningen av finansiell leasing. Under

räkenskapsåret omfördes två stora hyresavtal från operationell leasing till finansiell. Genomgången av leasingavtalen

fortsätter 2021. Resten av leasingavtalen klassades under räkenskapsåret som operationell leasing.

Erhållna anslutningsavgifter för va redovisas som förutbetald intäkt och periodiseras på 20 år.

Avsättning för pensioner värderas enligt Rips i enlighet med RKR R10. Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld

som kommunen har till arbetstagare och pensionstagare. Pensioner redovisas enligt redovisningslagens blandmodell som

innebär att pensioner intjänade till och med den 31 december 1997 behandlas som ansvarsförbindelse. Pensionsförmåner

som årligen intjänats från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen. Pensionsåtagande för anställda i

de övriga bolag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd.

Resultatet från va-verksamheten läggs som en skuld till avgiftskollektivet enligt RKR:s skrift Redovisning av

affärsverksamhet.
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(mkr) Kommunkoncernen Kommunen 

2020 2019 2020 2019 

Ingående ack. nedskrivningar 0,0 

Årets nedskrivningar -11,9 -11,9

Utgående ack. nedskrivningar -11,9 -11,9

Utgående redovisat värde 4,5 0,8 4,0 

Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

Ingående anskaffningsvärde l 243,6 l 149,4 969,2 926,7 

Inköp 76,8 96,3 28,3 42,5 

Försäljningar -0,7 -2, 1 -26,3

Utrangeringar 
Överföringar -15,9

Utgående anskaffningsvärde 1 303,8 1 243,6 971,2 969,2 

Ingående ack. avskrivningar -408,9 -383,1 -386,4 -359,7
Försäljningar 0,1 11,9 

Utrangeringar 
Överföringar 
Årets avskrivningar -27,4 -25,8 -26,7 -26,6

Utgående ack. avskrivningar -401,2 -386,4

Utgående redovisat värde 

-436,2

867,6

-408,9

834,8 570,0 582,8

Därav finansiell leasing 142,7 150,2 

Genomsnittliga avskrivningstider, år 36 43 35 39 

Not 12 Maskiner och inventarier 

Ingående anskaffningsvärde 93,4 84,1 89,2 80,7 

Inköp 5,2 9,2 4,3 8,5 

Försäljningar -0,0 -0,1

Utrangeringar 
Överföringar 
Utgående anskaffningsvärde 98,5 93,4 93,4 89,2 

Ingående ack. avskrivningar -51,9 -46,5 -50,4 -45,4
Försäljningar 0,0 0,1 

Utrangeringar 
Överföringar 
Årets avskrivningar -6,5 -5,4 -6,0 -5,0

Utgående ack. avskrivningar -58,4 -51,9 -56,3 -50,4

Utgående redovisat värde 40,1 41,5 37,0 38,8 
därav finansiell leasing 
Genomsnittliga avskrivningstider, år 10 16 15 16 

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier och andelar 

Vännäs Fastigheter AB 83,3 83,3 

Kommuninvest AB 6,7 5,0 6,7 5,0 

Övriga aktier och andelar 2,9 1,8 0,3 0,3 

Summa aktier och andelar 9,6 6,8 90,3 88,6 
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Barn- och utbildningsnämnden uppvisade överskott med avvikelser både på intäkts- och kostnadssidorna. Icke budgeterade

bidrag och större försäljning av platser gav högre intäkter. De högre kostnaderna bestod främst av höga personalkostnader i

grundskolan, främst på grund av många barn med särskilda behov. Hos finansen fanns icke budgeterade intäkter, till

exempel reavinster vid försäljning av fastigheter eller exploateringsfastigheter, som tillsammans gav högre intäkter än

budget. Kostnaderna avvek negativt. Det kom sig främst av att en nedskrivning av det avbrutna SÄBO-projektet bokfördes

här. Övriga kostnader inom finansen, till exempel löneökningar och pensioner, var något lägre än budget.
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Årets färdigställda investeringsprojekt har ett överskott på 3,6 mkr mot budget, men räknat från projektstart så är det ett

underskott på 0,6 mkr. Det är dock en klar förbättring jämfört med tertialbokslut 2 där underskottet var 1,9 mkr.

Inom kommunstyrelsens verksamheter är det fastighet som har haft svårast att hålla budget. Projektet nytt värmesystem och

ventilation i Hammarhallen backar med 0,9 mkr. Fördyringen beror till 0,6 mkr på brister i konstruktionen och på läckage,

som konstaterades vid förläggning av nya ventilationskanaler på vinden, och till 0,2 mkr på mer betonghåltagning, på grund

av större dimensioner på ventilationskanaler för att inte inkräkta på befintliga utrymmen. Underskottet för storköksutrustning

2020 är 0,4 mkr, men det finns budget avsatt för kommande år, så över tid kommer det att jämna ut sig tack vare att

budgeten framåt i tiden inte kommer att nyttjas till den del som avser underskottet. När det gäller underhållsinvesteringarna,

så har de ett totalt underskott på 0,8 mkr. Det är projekt Hammarskolan hus A och B, fasad, tak och fönster som har dragit

över och orsaken är kostnader för byte av takstolar och rote, på grund av fuktskador samt röta. Klockaren som ligger under

Extra stora investeringar har ett underskott på cirka 1 mkr för det som är slutaktiverat. Det härrör sig från omfattande arbete

med byte av syllar och att rikta huset då grundplattan var ojämn.

Infrastruktur har totalt sett ett överskott. Projekten för ishallen under Extra stora investeringar ser ut att ha ett underskott på

0,6 mkr, men betongplattan som slutaktiverades före år 2020 är inte med i tabellen. Om de tre delprojekten för ishallen ses

som en helhet med tanke på att de hör ihop och faktiskt delade samma budgetrad med budget över flera år, så är

underskottet bara 0,1 mkr.

It-verksamheten har klarat budget förutom för bredbandsutbyggnaden, som har ett underskott på 0,9 mkr. Det kan förklaras

med att redovisningsreglerna för anslutningsavgifter har ändrats under tiden som detta projekt har pågått. De får inte längre

tas med som investeringsbidrag utan de intäktsförs i driften.

När det gäller de pågående investeringsprojekten är avvikelsen för hela projektperioden 37 mkr bättre än budget. Till stor del

beror det på den beslutade totalutgiften 2020–2022 på 25 mkr för tillbyggnad av Frejas lokaler utgör största delen av utfallet

framöver. Flera pågående projekt har en planerad projekttid på mer än ett år och kommer således att upparbeta mer av sin

budget innan de är färdigställda. För årets pågående projekt är överskottet 9 mkr och kan förklaras med förseningar. Vissa

projekt har inte ens kunnat påbörjas, på grund av corona bland annat. Vid tidpunkten för tertialbokslut 2 var motsvarande

siffra 16 mkr i överskott.
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Kommunstyrelsen ska utifrån helhetssyn och långsiktig planering med tydlig styrning samordna Vännäs kommuns nämnder

och därigenom leda kommunens utveckling framåt samt bevaka och stärka kommunens position regionalt, nationellt och

internationellt. Kommunstyrelsen ska även vara en effektiv tjänste- och serviceleverantör för kommunens nämnder,

förvaltningar och medborgare.

Hanteringen och effekterna av covid-19-pandemin hade stor påverkan på förvaltningen från mars. Samtliga verksamheter

gjorde löpande riskbedömningar, åtgärder och anpassningar för att minska smittspridningen. Ett omfattande arbete med

kontinuitetsplanering av samhällsviktig verksamhet genomfördes. Olika kommunikationsinsatser informerade medborgare

och medarbetare om vad som gällde. Inriktningen var hela tiden att förvaltningens verksamheter skulle fortsätta enligt

fastställda mål och planer.

Digitala kanaler ersatte i många fall fysiska möten, både internt och med medborgare.

En del aktiviteter pausades eller var inte möjliga att genomföra.

Budgetprocessen flyttades till hösten på grund av osäkerheten pandemin förde med sig om skatteintäkterna.

I Vännäs, precis som i övriga delar av landet, ökade arbetslösheten synbart.

Effekterna på det lokala näringslivet var betydande. Särskilt hotell- och restaurangbranschen och handeln är

hårt drabbade. Förvaltningen vidtog olika åtgärder för att underlätta och vägleda, särskilt för den lokala

handeln.

Föreningslivet påverkades genom att många aktiviteter inte kunde genomföras.

Viktiga händelser utöver coronarelaterade:

I februari tillträdde Anna Frej (S) som nytt kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsen. Anders Nilsson

(C) tillträdde som nytt oppositionsråd och vice ordförande i augusti.

En ny förvaltningsorganisation började gälla den 1 januari. Den innebär att all verksamhet under

kommunstyrelsen har en gemensam förvaltning, kommunstyrelseförvaltningen.

Ekonomi

Medborgare

Samhällsutveckling

Medarbetare
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Kommunstyrelsen nådde delvis uppfylld resultatnivå.

Energihushållningen var god liksom vattenkvaliteten. Matsvinnet minskade, men kan fortfarande bli ännu mindre. Andelen

inköp från lokala leverantörer låg på en uppfylld resultatnivå.

Avtalstrohet mäts genom stickprov och några avvikelser noterades, men i huvudsak berodde det på att avtal saknades.

Antalet gemensamma upphandlingar via Umeå kommun ökade, för att man vill se till att fler varugrupper och tjänster täcks

av avtal.

Vännäs steg från plats 125 till 86 i mätningen av svenska kommuners näringslivsklimat. I näringslivets bedömning av

kommunens service och attityder till företagande hamnade Vännäs på plats 48. Det sammanfattande omdömet var 3,74

(av 5), vilket var bättre än både genomsnittet i Sverige (3,37) och i Västerbotten (3,39).

Kommunstyrelsen nådde uppfyllt resultat i perspektivet medarbetare.

Sjukfrånvaron hamnade på 4,1 procent. Bedömningen är att pandemin inte påverkade resultatet negativt, vilket bland annat

kan bero på att många medarbetare hade möjlighet att arbeta hemifrån vid lindriga sjukdomssymtom. Sjukfrånvaron för

kvinnor var 5,7 procent och för män 2,1 procent.

Medarbetarenkäten som genomfördes under hösten visade en förbättring av ledarskapsindex.

Covid-19 innebär en rad osäkerheter framöver för förvaltningen. Lokala utbrott skulle snabbt kunna få stora konsekvenser i

form av hög sjukfrånvaro. På längre sikt kan en större ekonomisk påverkan förväntas.

I övrigt vill kommunstyrelseförvaltningen föra fram följande framtidsbedömningar:

Inriktningen är att fastighetsavdelningen övergår till Vännäs Fastigheter den 1 januari 2022.

Arbetet med att revidera kommunens strategiska plan påbörjades och pågår 2021. Syftet är bland annat att se

till att styrkedjan från kommunfullmäktige till nämnder och förvaltningar fungerar. Den nya planen ska anknyta

till FN:s globala mål som formulerats i Agenda 2030.

Våren 2021 lägger Jeld-Wen ned fabriken i Vännäs. Det och påverkan av pandemin inom en rad branscher

kan förväntas leda till ökad arbetslöshet. När konkurrensen om lediga jobb ökar, hamnar individer som står

långt från arbetsmarknaden ännu längre bort. Det medför att fler behöver stöd av kommunens

arbetsmarknadsinsatser.
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Kommunstyrelsen fick i 2020 års budget uppdraget av kommunfullmäktige att genomföra följande åtaganden:
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Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och

grundsärskola. Nämnden har också övergripande ansvar för gymnasieverksamhet samt aktivitetsansvar för ungdomar upp

till 20 år. Till ansvarsområdena hör även musikskola, biograf, bibliotek, bidrag till studieförbund, kulturaktiviteter och

utdelning av kulturstipendier. Andra områden är förvaltning av kommunens kulturella och kulturhistoriska egendomar,

konstnärliga utsmyckningar, konstsamlingar och konstverk.

Alla kan, alla vill och alla ska lyckas.

Undervisningen: All undervisning är effektiv, kvalitativ och har ett tydligt ledarskap.

Ledning och stimulans: Vi leder och stimulerar alla barn och elever och har högre positiva förväntningar.

Relationerna: Vi utvecklar förtroendefulla och positiva relationer med och mellan barn och elever,

vårdnadshavare, medarbetare och chefer.

Tillsammans: Vi samarbetar, har tilltro, hjälper och stöttar varandra för att utveckla undervisningens och

verksamhetens kvalitet. Vi tar vårt ansvar och gör det vi sagt vi ska göra.

Resursnyttjande: Vi använder varje resurs på bästa sätt för att bidra till varje barns och elevs utveckling och

resultat. Vi fokuserar på att arbeta smartare och mer effektivt och inte hårdare.

Extra anpassningar och särskilt stöd: Vi tar ansvar för att extra anpassningar och särskilt stöd genomförs

skyndsamt, är verkningsfulla, samordnade, tydliga, synliga och speglar behoven. De dokumenteras, följs upp

och förändras vid behov.

Vi verkar för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna.

Vi verkar för ett aktivt kulturliv.

För att motverka smittspridningen av covid-19 i samhället tog förvaltningen och nämnden bland annat beslut om

att stänga Medborgarhusbion

att stänga öppna förskolan

att begränsa öppettiderna i förskola och fritidshem till den 30 augusti
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att ge möjlighet att ansöka om återbetalning av barnomsorgsavgift om barnen hållits hemma (erbjöds under

två perioder)

att inte tillåta externa besök i skolorna

att begränsa öppettiderna för biblioteken.

Dessutom hade förvaltningen regelbundna träffar med ledare och fackliga representanter för kontinuitetsplanering och

uppdatering om läget i verksamheterna.

Regeringen beslutade 2019 om ett statsbidrag för lärarassistenter. Huvudsyftet är att lärarassistenterna ska avlasta lärarna,

så att de ska kunna ägna sig mer åt undervisning och uppgifter som hör till. Under våren rekryterade förvaltningen fyra

lärarassistenter. De har olika uppdrag beroende på skola och på vilken kompetens de har.

Ekonomi

Medborgare

Samhällsutveckling

Medarbetare

Barn- och utbildningsnämnden redovisade ett överskott på 2,1 mkr. Överskottet berodde främst på positiva budgetavvikelser

för centrala resurser och särskola.

Centrala resurser redovisade ett överskott på 1,6 mkr, tack vare vakanser och tjänstledigheter samt lägre kostnader för

fortbildning på grund av pandemin. I överskottet ingår även effekter av besparingar inför 2021.

Särskolans överskott på 1,3 mkr berodde på lägre personalkostnader på grund av förändrade behov och den aktuella

elevsituationen. Även beslutade och genomförda neddragningar inför 2021 påverkade utfallet positivt. Högre intäkter för

sålda elevplatser bidrog också till överskottet.

Skolan redovisade ett underskott på 1,6 mkr. Det var framför allt personalkostnaderna som avvek från budget. Stora

utmaningar rörande elever i behov av särskilt stöd bidrog till att beslutade personalneddragningar inte kunde genomföras

fullt ut.

Nämndens övriga verksamheter redovisade små avvikelser mot budget. Generellt bidrog statens kompensation för ökade

sjuklönekostnader positivt till verksamheternas resultat.

Gymnasiekostnaderna följde budgeten och det lilla överskott som uppstod avsåg ett bidrag från Migrationsverket.
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Medborgare och vårdnadshavare var mycket positiva till förskola och skola. Biblioteken hade många besökare och antalet

lån per invånare var fortfarande högt i jämförelse med riket.

Musikskolan hade lika många sökande som tidigare år, men andelen elever minskade på grund av en större elevökning i

grundskolan. Alla elever fick dock spela det instrument de valt i första hand.

På grund av pandemin var biografen periodvis stängd eller öppen med begränsat antal besökare. Biografen hade därför

färre filmvisningar och betydligt färre besökare än tidigare år.

Medborgarna ansåg att servicen var god och att de vid kontakt med förvaltningen blev väl bemötta och fick svar på sina

frågor. Tillgängligheten per telefon var dock lägre än i andra kommuner.

Nämnden erbjuder relevanta e-tjänster och mätningen visar att medborgarna också använder dem. Till exempel har

svarsfrekvensen för vårdnadshavarenkäterna ökat med 10 procentenheter sedan de började skickas ut med e-post istället

för med brev. Vårdnadshavarna i skolan ansåg att lärplattformen var funktionell, informativ och enkel att använda.

Medborgare, medarbetare, vårdnadshavare och elever ansåg att nämndens verksamheter, som förskola och skola, var bra.

Barn och elever var trygga och trivdes. Eleverna hade en god lärmiljö och bedömde att de fick den hjälp och det stöd de

behövde. Kunskapsresultaten nådde inte upp till resultatkraven i skollagen och läroplaner. Därför fortsätter verksamheternas

arbete enligt den fastställda handlingsplanen.

Snittkostnaden per inskrivet barn i förskolan har under ett antal år legat betydligt under jämförelsekommunernas. År 2019

minskade skillnaden till knappt 3 procent lägre än hos kranskommunerna, länet, mindre kommuner och pendlingskommuner.

Snittkostnaden för en elev i grundskola var 2019 knappt 5 procent lägre än i kranskommunerna och drygt 4 procent lägre än

snittkostnaden för mindre kommuner. Värdena var likartade med dem 2018. Målet för verksamheterna är effektiva uppfylldes

delvis, eftersom kostnadsnivån i förskolan och skolan närmat sig jämförelsekommunernas.

Enligt medarbetarenkäten hade nämnden medarbetare som trivdes och bra ledare med gott ledarskap.

I målet för jämställda arbetsvillkor var löneskillnaden mellan könen liten och möjligheterna till medskapande goda. Andelen

män måste öka markant om målet för jämställda arbetsvillkor ska nå den högsta målnivån.

Målet för anställningsgrad uppfylldes. Andelen heltidsanställda har länge legat kring 80 procent för både kvinnor och män.

Sjukfrånvaron ökade betydligt jämfört med tidigare år, sannolikt med anledning av pandemin och riktlinjerna som gällde vid

förkylningssymtom. Insatser för att minska sjukfrånvaron genomfördes, men på grund av pandemin blev det svårt att

utvärdera effekterna.

83



Barn- och utbildningsnämnden har många utmaningar att hantera de kommande åren, både verksamhetsmässiga och

ekonomiska.

Verksamheterna växer och antalet barn i förskole- och skolålder ökar. Det kräver omfattande besparingar,

vilket har sin främsta orsak i den ekonomiska utvecklingen.

Medarbetares och ledares arbetssituation förändras med nya nationella krav, förväntningar och

förutsättningar.

Utmaningarna kring covid-19.

Osäkerhet kring gymnasielevernas organisatoriska tillhörighet och att den ekonomiska situationen på området

inte går att påverka.

Måluppfyllelsen måste förbättras för att nämnden ska nå kraven som riksdag och regering satt upp för

huvudmannen.

Konkurrensen om barn, elever och personal fortsätter att öka, vilket ställer krav på nämnden att erbjuda bra

verksamheter och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Att kunna möta brukares och medborgares förväntningar när det gäller informations- och

kommunikationsteknik samt digitala tjänster och se till att digitaliseringen bidrar till utveckling.

Barn- och utbildningsnämnden fick i 2020 års budget uppdraget av kommunfullmäktige att genomföra följande åtaganden:
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Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda en trygg och säker livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla

skeden. I Vännäs ska det vara positivt att leva, bo och verka.

Covid-19-pandemin påverkade alla verksamheter i hög grad.

Digitaliseringens möjligheter till kommunikation, möten, kompetensutveckling och utbildning användes och

blev en del av en effektivare organisation.

Integritetsfrämjande tillsyn via kamera vid Vännäsby Äldrecenter och Borgmästargården infördes.

Övergripande och effektiva insatser för att förebygga smittspridning sattes igång tidigt under våren, med bland

annat bemanning, kommunikation, skyddsutrustning och utbildning.

Trygg hemgång fortsatte. Den ska minska och förebygga behovet av omfattande, permanenta insatser för

äldre.

Individ- och familjeomsorgens metodarbete Fler till egen försörjning visade mycket goda resultat, både när det

gällde individers självständighet och det ekonomiska resultatet.

En överenskommelse om regional samverkan träffades om vård och omsorg mellan länets kommuner och

Region Västerbotten.

Ekonomi

Medborgare

Samhällsutveckling

Medarbetare

Vård- och omsorgsnämndens resultat inklusive Akka var –10,0 mkr. Den procentuella avvikelsen mot budget blev

4,7 procent. Förändringen mellan tidigare prognoser och utfall var –1,3 mkr.

Individ- och familjeomsorgen hade fortfarande höga placeringskostnader för barn och unga samt kostsamma insatser för

vuxna.
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Nämnden hade en delvis uppfylld resultatnivå inom området samhällsutveckling. Enskilda målindikatorer visade både

förbättrade och försämrade resultat. Resultatindikatorerna för nattfasta och säker medicinhantering är prioriterade som

utvecklingsområde 2021.

Resultatnivån påverkades av den låga nivån för måluppfyllelse för andelen anställda med vård- och omsorgsutbildning. Full

måluppfyllelse förutsätter att minst 90 procent har vårdutbildning. Resultatet var knappt 70 procent.

Vissa aktiviteter behövde göras annorlunda för att svara mot direktiven under pandemin, vilket påverkade resultatet i viss

mån. Resultaten analyseras inom respektive verksamhetsområde, för att man ska se vilka åtgärder som behöver vidtas.

Antalet anställda var 409 personer eller 346 årsarbetare. Ungefär 8 av 10 anställda är kvinnor. Medellönen var 27 517 kr.

Kvinnorna tjänar i snitt mer än männen.

Nämnden hade en mycket låg och ej tillfredsställande måluppfyllelse för sjukfrånvaron som var 10,5 procent, en ökning med

1,2 procentenheter i jämförelse med 2019. Sjukfrånvaron 2020 motsvarade 38,5 årsarbetare.

Nämnden genomförde ett stort antal riktade aktiviteter som bedöms ha bidragit till att ökningen inte blev större.

Uppmaningen att stanna hemma vid minsta lilla symtom, hög frånvaro för vård av barn och hemkarantäner i samband med

smittspårning påverkade nämndens förutsättningar negativt. Arbetet för att minska sjukfrånvaron fortsätter 2021. Riktade

insatser planeras i verksamheter med hög frånvaro. Trots hög sjukfrånvaro visade medarbetarenkäten ett högre snitt än

kommunen som helhet när det gällde medarbetarnas egen upplevelse av god hälsa.

Nämnden hade svårt att ge bra förutsättningar för gott ledarskap när det gällde antalet medarbetare och tillgång till

stödfunktioner. Det påverkade möjligheterna till måluppfyllelse.

Medarbetarna upplevde trivsel och god arbetsgemenskap.

Medarbetarenkäten visade att fler medarbetare än tidigare var medvetna om nämndens uppdrag och mål – en bra

utgångspunkt för måluppfyllelse.

Cirka 44 procent av medarbetarna inom Kommunals avtalsområde arbetar heltid. Det var en försämring. Antalet

medarbetare på särskilt boende minskade, vilket gjorde det svårt att öka andelen heltider och samtidigt klara hela dygnets

bemanningskrav.

En låg andel heltidsanställningar och hög sjukfrånvaro inom vård och omsorg är inte unikt för Vännäs kommun, men det

finns mycket mer att göra. I ett jämställdhetsperspektiv har fler heltidsanställningar betydelse. Nämnden har antagit en

handlingsplan för att öka heltidsanställningarna, men bedömer att möjligheten att uppfylla målet är låg med nuvarande

förutsättningar.

88



Nämnden beslutade inför 2020 om åtgärder för en budget i balans. Flera åtgärder bromsades upp och behöver fortgå även

2021 och 2022.

I spåren av pandemin förs en nationell debatt om kommunernas förutsättningar att bedriva en äldreomsorg av hög kvalitet,

vilket kan påverka uppdraget framgent. Kompetensstärkande insatser för personalen fortgår 2021.

Nämnden fortsätter utveckla förebyggande och rehabiliterande arbetssätt i samverkan över professionsgränserna. Det är en

förutsättning för att kunna möta behoven när andelen äldre i befolkningen blir större. Vännäs kommuns prognostiserade

befolkningsökning i gruppen över 65 år är cirka 180 personer från 2018 till 2025. Av dem är 132 personer 80 år och äldre.

Ett förslag till ny socialtjänstlag är ute på remiss. Den kan på sikt förändra nämndens sätt att möta behoven. Duktiga

medarbetare är förutsättningen för måluppfyllelse, samtidigt som personalkostnaderna är den största posten i budgeten. Att

få en budget i balans ställer stora krav på ledning och effektiv styrning med högt ansvarstagande hos varje enskild

medarbetare.

Ansökningarna om personlig assistans ökade och utgör en faktor som kan förhindra måluppfyllelse. Mer komplexa behov

inom LSS gruppbostäder bedöms bli kostnadsdrivande 2021.

Individ- och familjeomsorgens möjlighet till måluppfyllelse är svårbedömd. Enskildas individuella och många gånger

kostsamma behov av stöd påverkar. Ett förändringsarbete som gäller organisering och handläggning pågår.

Digitalt först ska fortsätta vara vägledande för arbetet och erfarenheterna från 2020 tas tillvara.

Det är svårt att få tag på utbildad och erfaren personal. Internutbildning och nya sätt att leda och fördela arbetsuppgifterna

krävs för att nämndens uppdrag ska kunna utföras på ett tryggt och säkert sätt.

Allt fler personer ska ges mer avancerad hälso- och sjukvård i hemmet, samtidigt som det är svårt att rekrytera

sjuksköterskor och möta högre krav på ett snabbt mottagande till kommunen.

Fler nya arbetsmetoder kan behövas för att nämnden ska nå lagkrav, föreskrifter och en budget i balans.
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Vård- och omsorgsnämnden fick i 2020 års budget uppdraget av kommunfullmäktige att genomföra följande åtaganden:
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Styrelsen ska verka för att Liljaskolan ska erbjuda ett gymnasieutbud av hög kvalitet för både yrkes- och

högskoleförberedande program samt ett rikt utbud av vuxenutbildning, där uppdrag i nära samverkan med arbetsmarknaden

eftersträvas.

Liljaskolan ska ge eleverna bästa möjliga grund för att möta framtidens krav. Utbildningarna ska attrahera ungdomar och

vuxna av olika kön, etnicitet och social bakgrund.

Covid-19 hade från mars en betydande inverkan på möjligheterna att bedriva undervisning av god kvalitet.

Verksamheten hanterade det dock väl efter förutsättningarna.

Vuxenutbildningen ökade i omfattning, vilket bidrog positivt till skolan som helhet, både när det gällde kvalitet

och ekonomi.

Projekteringen av en ny byggnad på skolans övningsområde var i slutfasen. Det bidrog till en positiv anda hos

alla anställda som verkar på och runtomkring området.

Liljaskolan arbetade för andra året i rad med att se över organisationen och minska den i storlek, främst till

följd av färre språkintroduktionselever.

Inriktas utredning om Liljaskolans framtida styrning och ledning resulterade i en slutrapport med förslag till

förändringar i organisationsformen.

Ekonomi

Medborgare

Samhällsutveckling

Medarbetare

Liljaskolan redovisade ett resultat på 1,3 mkr, 0,3 mkr mindre än resultatkravet och budgeten på 1,6 mkr.

Underskottet berodde främst på högre verksamhetskostnader än budgeterat. Det handlade i huvudsak om kostnader för

anläggnings- och underhållsmaterial, självriskkostnader i samband med arbetsplatsförlagt lärande (APL) och

personalkostnader i anslutning till varsel. Varslet fick inte full effekt på grund av att skolan gick ut med ett erbjudande om

pensionsförstärkning.
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Med en närvaro på över 90 procent bör andelen elever som når examen öka. För att höja närvaron initierade Liljaskolan ett

nollvisionsprojekt. Det ska leda till förändrade arbetssätt med hemmasittare och elever med ogiltig frånvaro. Projektet

inkluderar all pedagogisk personal, elevhälsan och rektorerna.

Vad gäller stimulerande lärandemiljö anser skolan att stimulans och närvaro korrelerar. För att höja närvaron krävs ökad

stimulans genom meningsfull undervisning och meningsfulla skoldagar som helhet, inkluderande raster, studiemiljö med

mera. Skolan fortsätter att jobba med lokaler, miljöer och med att förbättra elevernas möjligheter till aktivitet under

skoldagen.

Att alla elever ges möjlighet att nyttja sin maximala potential stämde delvis. När det gällde högskoleförberedande program

nåddes målet, men inte när det gällde yrkesförberedande. Andelen med yrkesexamen behöver öka till minst 85 procent.

Närvaro och stimulans är två viktiga faktorer som skolan kommer att jobba med läsåret 2020/2021.

I hållbar utveckling är det svårt att mäta målets två indikatorer. Det finns ännu ingen vedertagen definition på vad som

räknas som miljöklassade fordon. Definitioner tenderar även att förändras av politiska beslut. Skolan arbetar på att få en

modern maskin- och fordonspark genom att byta maskiner och fordon i enlighet med upphandlingar och rön om

miljöklassningar. Miljöfarligt avfall hanteras regelenligt i verkstäder och servicehallar och källsortering samt utsortering av

matavfall sker i hela skolan.

Målet att bidra till företagsamheten i kommunen nåddes delvis, eftersom åtta UF-företag (ung företagsamhet) ställde ut på

UF-mässan. Den andra indikatorn rör APL, där elevernas nöjdhet var mycket hög, med ett resultat på 3,6 på en fyrgradig

skala. Satsningen på entreprenörskap och UF fortsätter genom att skolan ska få fler elever att gå kurser, där de ges

möjlighet att jobba med och driva UF-företag.

Enligt medarbetarenkäten upplevde personalen på Liljaskolan en hög grad av trivsel. Vad gäller ledarskap ansåg

medarbetarna att det var gott, men resultat- och utvecklingssamtalen är ett tydligt utvecklingsområde. Sjukfrånvaron var 3,6

procent – ett mycket bra resultat och i nivå med 2019.

Fler kvinnor, 4,4 procent, än män, 2,9 procent, var sjukskrivna, en differens på 1,5 procent. Den större andelen kvinnor

förklaras av långtidssjukskrivningar som inte var arbetsrelaterade.

Liljaskolan är en jämställd arbetsplats när det gäller arbetsförhållanden och anställningsvillkor. Andelen heltidsanställda

kvinnor var 86 procent och män 87 procent. Personalen bestod av 57 procent män och 43 procent kvinnor. Skillnaden i lön

mellan könen var liten. Kvinnorna tjänade 101,6 procent av männens lön. Eftersom fördelningen av män och kvinnor på

Liljaskolan är ganska jämn, bör dock ytterligare ett perspektiv synliggöras. Program som exempelvis bygg och anläggning,

som utbildar elever inom historiskt mansdominerade yrken, tenderar att ha en tydlig övervikt av manliga yrkeslärare, medan

det omvända förhållandet råder på till exempel vårdprogrammet, där de flesta yrkeslärare är kvinnor.
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Liljaskolan har en spännande tid framför sig. Antalet ungdomar i regionen som ska börja gymnasieskolan ökar drastiskt

kommande år. En stor uppgift är att skapa en skola som kan attrahera fler att söka Liljaskolan. Skolan vill ha fler sökande på

samtliga program. Ett steg till en attraktivare skola är nybygget som påbörjas 2021 på skolans övre övningsområde. Det blir

en helt ny byggnad för flera hundra elever och ska stå klar 2022.

Skolans styrelse behöver fortsätta fatta strategiska beslut för att skapa en sund, god och hållbar ekonomi. Det krävs för att

skolan ska kunna utveckla såväl undervisningens kvalitet som lokaler, läromedel och lärverktyg. En fråga som klart faller

inom området är hur Liljaskolan ska styras politiskt och ekonomiskt i framtiden.

En av styrelsens och Liljaskolans viktigaste satsningar kommande läsår och framöver är på huvuduppdraget, på att

stimulera lärande hos eleverna för ökad måluppfyllelse och förbättrade studieresultat. Elever, och i synnerhet elever i behov

av särskilt stöd, behöver stimuleras och ges stöd för att nå sin maximala potential. Det kräver prioriteringar och struktur både

i ekonomin och i det systematiska kvalitetsarbetet.

I den ökade konkurrensen om utbildad arbetskraft är det viktigt att Liljaskolans styrelse prioriterar förebyggande åtgärder, för

att medarbetarna ska må så bra som möjligt och vilja stanna på skolan. Kommunikation, delaktighet och närvarande ledare

behöver prioriteras även framöver.

94



Liljaskolans styrelse fick i 2020 års budget uppdraget av kommunfullmäktige att genomföra följande åtaganden:
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Mål 1 saknades i nämndens verksamhetsplan för 2020. Det är korrigerat till 2021. Övriga mål uppfylldes delvis eller var ej

tillfredsställande. Räddningstjänsten hade en övningstid på 33 timmar per person, där målet var 50 timmar, och blev därför

röd. Det var för att övningarna ställdes in i början av året på grund av pandemin. Nämnden har höga ambitioner vad gäller

miljö- och byggavdelningens kompetens, rättssäkerhet och service till företag. För att vara grön behöver avdelningen ett

snitt på 3,7. Resultatet för avdelningen låg på 3,51 vad gällde service och bemötande, jämfört med genomsnittet i Sverige

som var 3,16. Vad gäller kompetens fick avdelningen ett snitt på 3,59 jämfört med Sverigesnittet 3,22. Tillsynsplanerna

uppfylldes, även om omprioriteringar gjordes på grund av pandemin.

Målen uppfylldes. Trots hög arbetsbelastning var trivseln och arbetsgemenskapen hög på avdelningarna.

Krav på digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen och tidskrav vid handläggningen av bygglovsansökningar ökar

belastningen och stressen. För att kunna hantera de lagstadgade kraven på handläggningsveckor, digitalisering och fler

detaljplaner, behöver nämnden förstärka bemanningen på miljö- och byggavdelningen.

Avdelningarna prioriterade om en del för att klara sina uppdrag. Beroende på hur länge pandemin pågår kan nämnden få

svårt att klara hela sitt uppdrag framöver, framför allt när det gäller att följa tillsyns- och kontrollplaner.

Boverket och SKR arbetar med en översyn av både Boverkets byggregler och plan- och bygglagen. Det kommer att ställa

ytterligare krav på kompetenshöjning.

Samverkansplattformen via Region Västerbotten avslutas i mars 2021. Planering för fortsatt samverkan pågår. Hur den ska

anordnas och finansieras beslutas 2021.

Arbetet med ett nytt ledningssystem pågår i hela Sverige. Det ska vara i drift redan 2022. Västerbotten och Norrbotten

förbereder sig tillsammans. Stora förändringar väntas och ska klaras av inom ordinarie arbetstid. Syftet är att de kommunala

räddningstjänsterna bättre och effektivare ska kunna hantera stora och allvarliga olyckor.

En ny handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) behöver tas fram 2021, eftersom lagen har ändrats.
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Plan- och miljönämnden fick i 2020 års budget uppdraget av kommunfullmäktige att genomföra följande åtaganden:
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Fastigheten Tränaren 9 består av 18 kooperativa hyresrätter vid Älvdala och ägs av dotterbolaget Älvdala Fastigheter AB.

Tränaren 9 blockuthyrs till en kooperativ hyresrättsförening. Älvdala Fastigheter köper teknisk och ekonomisk förvaltning av

moderbolaget Vännäs Fastigheter AB. Älvdala Fastigheter AB har investerat i vindkraft och har 42 andelar i Kvarkenvinden,

förvärvade för i snitt 2 tkr per andel.

Från och med 1 januari 2020 övergick kommunens lokalvårdsverksamhet till Vännäs Fastigheters dotterbolag

Fastighetstjänster i Vännäs AB.

Vännäs Fastigheter har under året debiterat kommunen för projekteringskostnader för nyproduktion av ett nytt särskilt

boende som inte blev av. Kostnaderna uppgick till 16 mkr exklusive moms.

Vännäs Fastigheter AB fortsatte investera i vindkraft och har nu 1 097 andelar i Kvarkenvinden, där de köpt varje andel för i

snitt 2 tkr. Bolagets ambition är att totalt köpa 2 000 andelar vilket skulle generera 2 000 MWh.

Solceller installerades på åtta fastigheter och beräknas årligen generera 380 MWh. Investeringskostnaden beräknas bli

omkring 5 mkr inklusive investeringsbidrag på 1 mkr. Arbetet med att införa styr- och övervakningssystem för

energiförbrukning fortsätter enligt plan.

Vännäs Fastigheter har inte påverkats nämnvärt av covid-19-pandemin vare sig i sjukfrånvaro eller ekonomiskt. Företagets

intäkter kommer i huvudsak från privatbostäder och Vännäs kommun. En mindre del av intäkterna kommer från

kommersiella lokaler där merparten av hyresgästerna är lokala handlare. Det statliga stödet i form av lägre

arbetsgivaravgifter samt Boverkets lokalhyresstöd har täckt minskade hyresintäkter till följd av tre månaders fria hyror till

lokala butiksinnehavare.

Vännäs Fastigheter AB köpte i februari fastighetsbolaget Vännäshus i Västerbotten AB för drygt 19 mkr. Bolaget

finansierade köpet dels genom övertagna lån, dels med likvida medel. Fastighetsvärdet uppgick till drygt 31 mkr och består

av två fastigheter i centrala Vännäs, Spaden 1 och Muraren 16. Byggnaderna omfattar 46 bostadslägenheter med en total

boarea på omkring 3 300 kvadratmeter. Avsikten med köpet är att långsiktigt äga och förvalta fastighetsbeståndet, därför har

det köpta aktiebolaget fusionerats in i Vännäs Fastigheter AB. Byggnadernas och markens värde på 38,5 mkr samt

avskrivningar på knappt 7,2 mkr har därmed påverkat balansomslutningen.
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Vännäs Fastigheter har fortfarande många intresseanmälningar för lägenheter i det äldre beståndet, men färre för

nyproducerade lägenheter. Vakansen är låg, något som inte ser ut att ändras de kommande åren. Efterfrågan på lokaler är

däremot begränsad och företaget har sedan några år lediga lokaler som under kortare perioder hyrts ut men som saknat

stadigvarande hyresgäster.

Inom en treårsperiod behöver bolaget omsätta lån på drygt 157 mkr. Summan utgör 43 procent av den totala skuldportföljen,

vilket kan innebära en finansiell risk. Osäkerheten är stor kring Riksbankens räntehöjningar. De beror, förutom på hur svensk

inflation utvecklas, också på världsekonomins påverkan på svensk ekonomi de närmaste åren. Den mest troliga

utvecklingen är dock att det långsamt går mot högre räntor, men att räntorna inte når nivåerna som rådde före finanskrisen.

En eventuell ökad sjukfrånvaro framöver till följd av covid-19-pandemin bedöms följa utvecklingen i hela samhället.

Bedömningen är att den löpande driften går att klara med omfördelning av befintlig personal och vikarier.

Fastighetstjänster i Vännäs ska 2021 börja erbjuda hushållsnära tjänster till hyresgäster i bolagskoncernen.
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