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Året har på nytt i hög utsträckning präglats av pandemin. Även under 2021 så har så gott som alla delar av 

kommunkoncernen fått ställa om och anpassa verksamheten efter de förutsättningar som pandemin fortsatt har givit. 

Periodvis under året har smittspridningen i samhället varit mycket hög vilket har lett till stora påfrestningar inom 

verksamheterna inom framförallt äldreomsorg, barnomsorg, LSS och skola. I början av året kunde den stora 

vaccinationsinsatsen påbörjas och tillsammans med de påfyllnadsdoser som har genomförts successivt under året har 

visat sig ge ett mycket gott skydd för att undvika allvarlig sjukdom och död, vilket har varit enormt betydelsefullt för 

verksamheterna med våra mest sårbara medborgare inom framförallt äldreomsorgen. Den kanske största utmaningen 

för verksamheterna efter det att vaccinationsprogrammet genomförts är den stora sjukfrånvaron som de nya 

smittsammare varianterna av viruset fört med sig tillsammans med de nationella riktlinjerna vid förkylningssymtom. 

Den periodvis väldigt höga sjukfrånvaron har varit mycket påfrestande för personalen i våra kärnverksamheter, då det 

samtidigt har funnits svårigheter att täcka sjukfrånvaron med motsvarande tillgång av vikarier. 

Kommunens resultat för 2021 uppgick till 0,6 mkr (4,5 mkr före jämförelsestörande poster), vilket är 1,4 mkr lägre 

än vad som budgeterats för året (2,0 mkr). Under året så har skatteintäkterna för 2021 reviderats kraftigt upp jämfört 

med den beslutade budgeten. Utifrån upprevideringen av skatteintäkterna så användes aldrig den budgeterade och 

planerade utdelningen på 15 mkr från BTEA vilket hade inneburit ett årsresultat på drygt 15 mkr om den hade 

genomförts enligt budgetplanen. Kommunkoncernens resultat uppgick till 38,0 mkr, en minskning med 4,7 mkr 

jämfört 2020, men trots det så är årets resultat det näst högsta resultatet någonsin. Den största bidragande anledningen 

till det fortsatt höga resultatet är att BTEA för fjärde året i rad redovisar ett rekordresultat där framför allt en fortsatt 

mycket stark utbyggnation i fjällvärlden bidrar till en fortsatt stark tillväxt.  

Kommunens resultat har fortsatt till viss grad påverkats av rådande pandemi då merkostnaderna som pandemin 

medfört fortsatt periodvis även under 2021, samtidigt som de statliga ekonomiska stöden fasats ut samt avslutats 

under året. Det statliga stöd som delvis har funnits kvar under 2021 är ersättningen för förhöjda sjuklönekostnader 

där det har betalats ut totalt 3,4 mkr till kommunen. Även om övriga merkostnader för pandemin inte har ersatts så 

har dessa kostnader öronmärkts och följts upp. Totalt har kommunen haft merkostnader exkl. sjuklönekostnader 

motsvarande 7,4 mkr vilket har belastat framför allt verksamheterna inom äldreomsorg, LSS, förskola och skola. 

Trots de fortsatta ekonomiska utmaningar som pandemin har fört med sig så har 3 av 4 av kommunens finansiella 

mål uppnåtts, varav det fjärde inte uppnåddes med liten marginal, samtidigt som drygt 70% av verksamhetsmålen har 

uppnåtts helt eller delvis. Däremot är inget av de 4 medarbetarmålen uppfyllt helt för året, vilket till stor del kan 

förklaras med effekter som pandemin fortsatt har fört med sig. Investeringsnivån har återvänt till en mer normalnivå 

efter att investeringsnivån var låg under 2020 med anledning av att flertalet investeringar försenades pga. pandemin. 
Soliditeten uppgår vid årsskiftet till 51,1% (bortsett från pensionsskuld intjänad innan 1998) Samtliga investeringar 

under året har finansierats med egna medel, dvs utan extern upplåning. Detta gäller även för den totala 

kommunkoncernen.  

Osäkerheten kring utvecklingen av ekonomin är fortsatt hög främst beroende av kriget i Ukraina som brutit ut efter 

periodens slut, där hög inflation drivet av bl.a. höga energi-och livsmedelspriser med förväntade räntehöjningar som 
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följd i kombination med en lägre tillväxt och högre arbetslöshet kan leda till stora nationalekonomiska utmaningar de 

närmaste åren vilket drabbar företag och privatpersoner samt i slutändan kan påverka kommunens skatteintäkter. 

Inget utnyttjande eller ytterligare avsättning från och till Resultat Utjämnings Reserven har gjorts under året. 

Befolkningen har återigen ökat något sedan året innan. Ökningen under året har varit +5 invånare och är det 4:e året 

av de senaste 6 åren där befolkningen har ökat. Vi ser fortsatt en stark efterfrågan att flytta till kommunen och därför 

är en viktig politisk prioritering att arbeta med att skapa förutsättningar för det. Flera boendeprojekt är pågående och 

totalt så gäller det ca 170 bostäder spritt över kommunen. Befolkningsökningen, och framför allt ökningen av 

förskolebarn innebär fortsatta utmaningar i öka antalet förskoleavdelningar i tillräckligt hög takt. Planeringen finns 

att utöka förskoleavdelningarna i 3, eventuellt 4 orter i kommunen. 

Utvecklingen av antalet bygglovsärenden slår återigen rekord under 2021 där antalet ärenden ökade med totalt sett 

100% för Berg och Härjedalens kommuner jämfört med året innan som också var ett rekordår. För Bergs kommuns 

del uppgick ökningen till 142% jämfört med 2020. Utmaningen har främst varit att bibehålla handläggningstiderna 

och att kunna nyanställa handläggare i tillräckligt snabb takt. 

Förutom pandemi och konsekvenserna av vad kriget i Ukraina för med sig står kommunen inför stora utmaningar 

gällande kompetensförsörjningen och att säkra välfärden när andelen barn, unga och äldre ökar i befolkningen.  
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Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation som är uppdelad 

i avdelningar, samt i tre helägda bolag varav det ena är ett helägt holdingbolag (Bergab AB) som äger dotterbolagen 

Bergs Tingslags AB samt Bergs Hyreshus AB. Kommunen är dessutom ägare till 50% av Vatten och Miljöresurs 

som är det samägda driftsbolaget för VA och avfall som ägs tillsammans med Härjedalens kommun. 

 

 

Bergs kommuns politiska och förvaltningsorganisation 
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Bergs kommuns bolagskoncern 

 

 

 
 
 

Årets resultat för bolagen inom koncernen Bergs kommun  

Bergab AB: 14 126 tkr (14 033 tkr – 2020) 

Bergs Tingslags Elektriska AB (BTEA): -1 299 tkr (-359 tkr – 2020) 

Bergs Hyreshus AB: 10 325 tkr (3 356 tkr – 2020) 

Resultatet för Bergab koncernen: 37 424 tkr (33 808 tkr 2020).  

Koncernen Bergs kommuns resultat för år 2021 är +38,0 mkr (+42,7 mkr 2020). 

  

Bergab AB 

(holdingbolag)

Bergs Tingslags AB Bergs Hyreshus AB Vatten och Miljöresurs 

AB (50%)

Bergs Kommun

Bergab AB 

(holdingbolag)

Bergs Tingslags AB Bergs Hyreshus AB Vatten och Miljöresurs 

AB (50%)
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Året har till mycket stor del präglats av den under året fortsatta pandemin, vilket har inneburit att året i bolaget till 

stor del handlat om förvaltning då resurser i anspråkstagits för arbetet med pandemin. Arbetet med att revidera 

ägardirektiven för dotterbolagen har fortlöpt under hösten och vintern. Målsättningen är att reviderade ägardirektiven 

ska finnas framtagna för beslut i juni 2022. 

Dotterbolagen har inte sett några större negativa konsekvenser pga. pandemin. Däremot kan man se att antalet 

nybyggnationer och bygglov har fortsatt att kraftigt öka även under 2021 och har även fortsatt under de första 

månaderna under 2022. Detta har även bidragit till att nyanslutningar av nya elabonnenter har ökat kraftig för 

dotterbolaget Bergs Tingslags Elektriska AB, vilket med stor sannolikhet är den positiva effekten vi ser i Bergs 

kommun till följd av att vi ser att efterfrågan att både bygga samt att även flytta till kommunen har ökat under det 

gångna året. 

Under år 2021 slogs ett nytt rekord i antalet nya abonnenter, 363 st. Den explosionsartade utvecklingen 

i fjällvärlden tycks med oförtruten kraft fortsätta, och visar vikten av att så snabbt som möjligt bygga den 

nya 52kV-ledningen från Rätans kraftverk. 

 

Beställningar av nya anslutningar har också varit rekordstort, och uppgått till ca 370 st. Dock har nästan 

hälften av dessa tvingats flyttas till 2022, då ledningsnätet för VA ej hunnit färdigställas så att byggnation av 

elanslutning varit möjligt. 

 

Planen att under 2021 påbörja byggnation av den nya 52kV ledningen, har försenats av svårigheter att få 

tillgång till mark för ledningen. Dock räknar BTEA med att påbörja arbetet under 2022 och planen att driftsätta 

ledningen under hösten 2023 står fast. 

 

Ett nytt ”fack”, varifrån den nya ledningen kommer att utgå, har byggts i Rätans kraftverk. Samtidigt 

med att den nya ledningen kommer att stå färdig kommer också en ny fördelningsstation stå på plats i 

Storhogna. Projektering har pågått under 2021 och kommer upphandlas 2022. 

 

Under 2021 färdigställdes ett av BTEAs större ombyggnadsprojekt någonsin, att kabelförlägga det sista 

av luftledningsnätet i Storhogna och Sångbäckenområdet. 

 

Under året har även påbörjats kabelförläggning av ledningsnät efter gamla landsvägen från kommungränsen till 

Vemdalsskalet. Detta kommer att fortgå under 2022 och färdigställas 2023. 

 

Krafttransformatorn i Rätans kraftverk har, då det visat sig att den befintliga var i så dåligt skick att driftsäkerhet ej 

kunde anses vara betryggande, bytts ut. Ersättningstransformatorn flyttades från Klövsjö, 

där en ny, större driftsatts för att kunna möta utbyggnadstakten i området.  

 

Den händelse som under 2021 haft otvetydigt störst påverkan på BTEA, inträffade den 10 juli. Då 

levererades, av Svenska Kraftnät, in så hög spänning i elnätet att ca 1.500 elmätare förstördes och 

elutrustning i hem och fastigheter hos hundratals elabonnenter förstördes. 
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Bolagets egen personal tillsammans med externa installatörer och närliggande nätbolags montörer 

säkertställde att, på kort tid, de trasiga elmätarna byttes och abonnenterna fick elen tillbaka. 

Efterarbetet med försäkringsfrågor och administration pågår fortfarande in i 2022. 

 

Liksom föregående år har, på grund av pandemin, arbetstagare med möjlighet att arbeta hemifrån 

uppmanats att göra så, till följd att beläggningen på kontoret under året varit ca 30 %. God disciplin 

att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer har medfört att någon större, samtidig smittspridning 

inte förekommit bland arbetstagarna. 

Ekonomiska mål enligt ägardirektiven 

  Mål Utfall 2021 Utfall 2020 

Räntabilitet räknat som rullande 36-månaders medeltal 15% 23% 23% 

  Soliditet              50%      57%              60% 

 

 

Temperaturmässigt var år 2021 kallare än föregående år, vilket medförde att energiomsättningen ökade med nästan 1 

MWh. 

Försommarens årliga underhåll på värmeverket i Svenstavik blev kostsamt då rökgashalsen spruckit sönder och 

behövde bytas ut. 

Investering och arbete med fjärrvärmeledningen till det trygghetsboendet som, under år 2022, skall byggas i 

Svenstavik påbörjades. 

 Ekonomiska mål enligt ägardirektiven 

     Mål Utfall 2021 Utfall 2020 

Uppvisa vinst efter finansnetto motsvarande % av 

nettoomsättningen 
20%    11%  10% 
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Även en stor del av 2021 har präglats av Coronapandemin vilket medfört att endast akut underhåll har utförts, detta 

har lett till att antalet felanmälningar som ej åtgärdats har ökat dock ej så mycket som befarat. 

Hyresförhandling för 2021 resulterade i en höjning på 1,5%. 

Hyresnedsättningar har också gjorts under 2021 till en del lokalhyresgäster. 

Under maj månad invigdes nya förskolemoduler i Myrviken i väntan på att en ny förskola ska byggas.  

I det brandhärjade huset i Svenstavik har arbetet med att återställa skett enligt tidplan. Hyresgäster har flyttat in i 

ingång B och C vilket är glädjande, A ingången beräknas var klar för inflyttning till månadsskiftet januari-februari 

2022.  

Under har året har anpassningar av lokaler fortsatt för att möta Bergs Kommuns förändrade behov. 

Projektering av förskolor i Klövsjö och Myrviken har påbörjats under senhösten. 

 Vakanserna i bostadsbeståndet är nu nere i historiskt låga nivåer, i slutet av året ligger vakansen på 1,8%, även på 

lokalsidan har vi nu endast ett mindre antal tillgänglig för uthyrning. 

Försäkringstjänster har upphandlats under senare delen av året vilket medfört ökade kostnader gällande bostäder, 

lokaler ligger i linje med föregående år. 

Under slutet av året har två stycken begagnade modulförskolor inköpts för att byggas upp i Klövsjö respektive 

Myrviken. Detta i ett led av hållbarhet och återbruk samt kostnadsbesparing. 

Bolagets underhållsarbete fortsätter att öka. Bolaget har fortsatt att byta ut äldre låssystem till ett digitalt passivt 

system vilket på sikt kommer ge en enklare och kostnadseffektivare förvaltning.   

Det totala underhållet, både planerat underhåll och avhjälpande underhåll i form av reparationer, har ökat kraftigt till 

16 352 tkr.  

Kontinuerlig NKI-mätning görs en gång om året via kommunen samt hyresgästföreningen. Resultaten av dessa är en 

grund för hur vi genomför förbättringsarbeten framåt. 

Ekonomiska mål enligt ägardirektiven 

De ekonomiska kraven från ägarna har räknats för 2021 och jämförelseåret 2020 inom parentes. Driftnetto uttryckt i 

procent för 2021 blev 26 % (32%), kravet här är 35 % på en rullande femårsperiod. På direktavkastning finns ett krav 

på 5,5 % på en rullande femårsperiod, för 2021 blev detta 5,89 % (6,38%). 
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Omvärlden och påverkan av skatteunderlaget 

Trots pågående pandemi så återhämtades landets ekonomi starkt under året i takt med att framför allt att 

vaccinationstäckningen ökade hos landets befolkning samt kraftfulla stödpaket till företag och kommuner och 

regioner med en stark BNP tillväxt som följd, samtidigt som återhämtningen av sysselsättningen inte återhämtades i 

samma takt. Denna kraftiga återhämtning innebar kraftiga upprevideringar av skatteunderintäkterna för landets 

kommuner och regioner vilket starkt bidragit till att kommunsektorns ekonomi varit generellt stark under året. 

 

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognoser och utsikter för innevarande år och de närmast kommande åren 

har successivt inneburit en ljusare och positivare framtidsbild av kommunernas ekonomiska förutsättningar. Efter 

deras prognos från den 17 februari 2022, vilket var exakt en vecka innan kriget i Ukraina bröt ut, andades en stark 

optimism kring de ekonomiska förutsättningarna de närmaste åren, något som kommit i ett helt nytt läge med en stor 

osäkerhet kring vad kriget kommer att innebära för landets, kommunerna och regionernas ekonomier. Inflationen var 

på stark frammarsch redan innan kriget bröt ut, drivet främst av en stark energiprisuppgång, denna kommer sannolikt 

att fortsätta samt spridas till andra branscher pga. mycket höga energipriserna, varvid tidigarelagda, och kraftfullare 

räntehöjningar kommer förmodligen som en följd. Särskilt bekymmersamt är ett eventuellt scenario där en hög 

inflation som är framdriven av framför allt högre livsmedels- och energipriser och betydligt räntekostnader som får 

betydande påverkan på enskilda privatpersoners ekonomi, samtidigt som tillväxten i landet sjunker och 

arbetslösheten ökar kan leda till en mycket besvärlig och svårhanterad situation ur ett nationalekonomiskt perspektiv, 

ett scenario som är väldigt sällsynt och benämns Stagflation. Ett scenario med Stagflation i kombination med en 

övervärderad aktiemarknad och en bostadsmarknad som har stigit mycket kraftigt under en lång tid skulle kunna 

innebära kraftiga prisfall på både aktie och bostadsmarknaderna, vilket skulle späda på privatekonomin för många 

människor och som skulle få stora konsekvenser i slutändan för skatteunderlaget. 

 

SKR har tillsammans med staten rekommenderat ut tre viktiga områden som kommunerna bör se över. Det är 

klimatanpassningsåtgärder, investeringar i ny teknik för att möta medborgarnas behov såväl nu som i framtiden samt 

lösningar och investeringar för att minska arbetslösheten hos dom som står långt ifrån arbetsmarknad. Det sistnämnda 

området kommer att bli särskilt viktigt i framtiden då befolkningstillväxten i landet ökar i en långsam takt. Det 

kommer även vara viktigt att hitta tekniska lösningar så att medborgare kan klara sig på egen hand i en större 

utsträckning. Kommunens fortsatta arbete med digitalisering i allmänhet och våra välfärdstjänster i synnerhet, 

kommer att vara av väldigt stor vikt för framtiden. 
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Kommunen redovisar ett i förhållande lägre resultat än många övriga kommuner i landet för 2021. Anledningen till 

detta är en medvetet lågt budgeterat resultat de senaste åren då kommunen valt att använda de förbättrade 

ekonomiska förutsättningarna genom att ekonomiskt förstärka framför allt kommunens kärnverksamheter. 

Nämndernas budgetramar förstärktes inför 2021 med totalt sett ca 30 mkr, en ökning med ca 6% jämfört med 2020 

års budgetramar, en satsning som även fortsatt för budget 2022 i ungefär motsvarande grad. Utifrån osäkerheten inför 

de närmaste åren så ser de ekonomiska förutsättningarna betydligt svagare ut än vad de har gjort de senaste åren. En 

anledning till ett svagare resultat för 2021 är även att den planerade och budgeterade utdelningen från BTEA på       

15 mkr valts att flyttas fram i tiden där behovet av utdelningen ser betydligt större ut. 

Även om Covid-19 inte längre klassificeras som en samhällsfarlig sjukdom så finns det anledning att tro att det 

fortfarande kommer att kunna komma nya vågor av smitta, som föranleder besvärande perioder för kommunens 

verksamheter. 

Befolkningsutvecklingen 

Befolkningsutvecklingen har under många år varit den enskilt största utmaningen för utvecklingen av kommunens 

skatteunderlag. Sett över ett längre perspektiv har kommunen sedan länge en vikande befolkningsutveckling, med 

undantag för något enskilt år. Därför är det väldigt glädjande att se att under den senaste 6-årsperioden så har 

befolkningen ökat under 4 av dessa 6 år. Vi ser dessutom en stark efterfrågan att flytta till kommunen och vi märker 

att denna efterfrågan har fortsatt sedan pandemin bröt ut. 

 

Kommunen arbetar aktivt med ett antal olika frågor och utvecklingsområden för att dra nytta av de styrkor och 

fördelar som kommunen har jämfört med många andra kommuner, med målet om en positivare 

befolkningsutveckling. I det arbetet har under året har ett nytt tillväxtprogram beslutats samt även ett nytt 

¨folkhälsoprogram som också har beslutats. Dessa två program tillsammans med det pågående arbetet med 

framtagandet av ett miljöprogram som är det tredje och sista av de program som kommer att vara de ledande 

utvecklingsprogrammen för kommunen. Detta tillsammans med framtagandet av en ny målstyrningsmodell kommer 

att vara av stor betydelse för hur vi bedriver vårt utvecklingsarbete i framtiden. 

 

En annan viktig förutsättning för att kunna möta den ökade efterfrågan att flytta till kommunen är tillgången av 

bostäder. För att möta behovet så arbetar kommunen med ett antal olika bostadsprojekt i olika former som 

tillsammans innebär ca 170 nya bostäder 

 

Utbyggnationerna av fiber i kommunen har haft en stark utbyggnadsutveckling under året och kommer att fortsätta de 

närmaste åren vilket även det har en stor betydelse för attraktiviteten att bo, leva och verka i kommunen.  
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Befolkning Bergs kommun 1990-2021 
 

 

 

Kommunens befolkning fortsätter att sakta öka, och har nu ökat fyra av de senaste sex åren. 
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Arbetsmarknad 

I december 2020 så hade pandemin pågått i nästan 10 månader och den hade en påverkan på arbetsmarknaden i Bergs 

kommun. Andelen arbetslösa och inskrivna i program var 7,1% vilket var 1,5%-enheter högre än 2019 (5,6%). 

Kvinnor hade något lägre arbetslöshet, 6,5% jmf männen som låg på 7,5%. 

 

 

Under 2021 så har arbetslösheten åter sjunkit till nivåer som ligger under 2019 års nivå och i december 2021 så var 

arbetslösheten (öppen och i program) 5,1% (en minskning med 2%-enheter jmf 2020). Länet hade en arbetslöshet på 

5,4% vilket är väldigt lågt i landet. I länet så hade Krokom, Åre och Härjedalen lägre arbetslöshet än Berg. 
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Under hösten 2021 så har AF:s uppdrag ändrats. From september så infördes KROM (rusta och matcha) vilket 

innebär att de nu har upphandlat leverantörer som ska arbeta med de som står närmast arbetsmarknaden. Det finns ett 

20-tal leverantörer som ska arbeta med att få arbetssökande i praktik eller jobb. En del av det var en del av AME:s 

verksamhet tidigare och då framför allt när det gällde praktikplatser. 

 

Pensioner och pensionsförpliktelser 

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den s.k. blandmodellen, vilket innebär att pensioner som intjänats före 

1998 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Ansvarsförbindelsen för pensionsskulden 

intjänad före 1998 uppgår den 31 december 2021 till 182,7 mkr inklusive löneskatt. (188,5 mkr – 2020) 

I balansräkningen är en avsättning upptagen för pensioner som avser ÖK-SAP om 6,9 mkr. ÖK-SAP står för 

överenskommelse om särskild avtalspension samt avsättning för vissa förmåner före 1998.  

Kommunen har inte avsatt några särskilda medel för att täcka vare sig ansvarsförbindelsen eller avsättning. 

Utbetalning till pensionärer av pensionsskulden före 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen liksom även 

den del som arbetstagarna själva förvaltar. 

 

Låneskuld 

Koncernen totala låneskuld exklusive anslutningsavgifter uppgår till 577,6 mkr (f.g år 630,4 mkr) plus pensionsskuld 

182,7 mkr. (f.g år 188,5 mkr) den största anledningen jämfört med året innan beror på en omklassificering mellan 

korta och långfristiga skulder hos Bergs hyreshus från Kommuninvest. I övrigt så har Bergs hyreshus amorterat 0,8 

mkr från sina lån från kommunen, samt Bergab har amorterat av 0,3 mkr av sina lån från kommunen. Bergs hyreshus 

har amorterat 4,0 mkr på sina lån mot externa långivare. 

Samtliga investeringar för kommunkoncernen har under året finansierats med egna medel. 

En finanspolicy för hela kommunkoncernen har antagits av kommunfullmäktige i början av 2015 som syftar till att:  

• Fastställa finansverksamhetens mål 

• Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras 

• Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i finansverksamheten 

• Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten 
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Pandemin har haft fortsatt påverkan på hela samhället likväl som för kommunens verksamheter under stora perioder 

av året. Det har haft stor påverkan på de flesta medarbetargrupper som tillhör yrkeskategorier som arbetat inom 

främst äldreomsorg, LSS, förskola och skola, men det har även haft en stor påverkan på de flesta andra yrkesgrupper 

på olika vis. Det har t.ex. varit en stor psykisk påfrestning för många medarbetare som har behövt arbeta hemifrån 

under stora delar av pandemin, och många har även blivit socialt isolerade. Kommunen kommer att följa upp 

medarbetarnas mående och hur måendet har påverkats under de senaste två åren med pandemi. 

 

Under året har kommunfullmäktige beslutat om att tillskjuta 1 mkr till aktiviteter för att arbeta med medarbetares 

psykiska hälsa. Den största enskilda satsningen har varit att samtliga medarbetare inom alla verksamheter fått 

genomföra en utbildning i suicidpreventivt syfte, där deltagarna får lära sig att fånga upp signaler från medmänniskor 

i sin omgivning som bär på självmordstankar samt hur man agerar vid dessa tillfällen. Utbildningen har både varit 

väldigt uppskattad bland medarbetarna samt har även fått stor uppmärksamhet från exempelvis olika media. 

Satsningen har även uppmärksammats från andra kommuner som nu planerar att göra motsvarande satsning. 

 

Inflyttning har även skett efter en totalrenovering av det flerfamiljshus som drabbades av en brand i Svenstavik under 

sommaren 2020.Branden innebar att samtliga boenden i de 12 berörda lägenheterna blev utan bostad och där andra 

boenden behövdes under återuppbyggnadsperioden. Ersättningsboenden hittades till merparten av de berörda 

familjerna medan ett fåtal av de drabbade familjerna flyttade från Svenstavik.  

Fastigheten ägs av kommunens dotterbolag Bergs Hyreshus AB och bolaget har sedan branden arbetat för att 

fastigheten ska kunna återuppbyggas igen snarast möjligt. 

 

Flera boendeprojekt är pågående och totalt så gäller det ca 170 bostäder spritt över kommunen. Arbetet med att skapa 

flera bostäder bedrivs i flertalet olika projekt. Arbetet med Trygghetsboendet är ett samarbete med Riksbyggen där en 

Kooperativ hyresgästförening bildats. Trygghetsboendet kommer att byggas mitt i centrala Svenstavik och kommer 

att innebära 24 nya lägenheter. Upphandling av entreprenörer till byggnationen blev färdig i slutet av året och första 

spadtaget planeras i april 2022 och inflyttning planeras att kunna ske i december 2023. Utöver det så har bl.a. 

detaljplanen för kommunens bostadsprojekt – Backstabränna antagits under året. Projektet syftar till att skapa ett 

attraktivt bostadsområde i en fantastisk boendemiljö i Klövsjö. Ytterligare bostadsprojekt pågår även i kommunens 

norra delar framför allt i Myrviken och Hackåsområdet.   

 

En fortsatt mycket kraftig ökning av både bygglovsärenden samt nyanslutningar för el med har skett under året med 

anledning av främst en fortsatt stark expansion i fjällvärlden samt en ökad efterfrågan att bosätta sig i kommunen. 

 

Antalet födda och inflyttade barn i behov av förskoleplats har föranlett ett ökat behov av förskolelokaler de senaste 

åren. Under 2019 så invigdes fyra nya förskolelokaler i kommunen, i Klövsjö, Svenstavik och i Hackås. Inflyttning 

samt ett ökat barnafödande innebär fortfarande stora utmaning där förskoleavdelningarna i flertalet av kommunens 

tätorter inte kommer att räcka till det närmaste året. Kommunen arbetar med lösningar för att möta det ökade 

behovet. 
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Kommunens verksamheter styrs genom budget/verksamhetsplan för året, olika beslutade policys, en 

målstyrningsmodell med fyra olika perspektiv (även kallad balanserat styrkort) och uppföljning sker vid delårs och 

årsbokslut samt vid kvartalsuppföljningar/helårsprognoser av ekonomin varje kvartal. De fyra perspektiven i det 

balanserade styrkortet är: Ekonomi, Medarbetare, Verksamhet och Medborgare. Uppföljning av internkontrollplanen 

görs löpande av respektive nämnd och följs även upp vid varje årsbokslut. Budgetramar, investeringsramar, mål, 

taxor och skattesats beslutas varje år under november månad i kommunfullmäktige samt detaljbudgetarna beslutas i 

varje nämnd under december månad inför det kommande budgetåret. De kommunala bolagen styrs genom 

ägardirektiv och följs upp vid varje årsbokslut. 
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KONTROLLAKTIVITETER 

Uppföljning av aktiviteter i samband med 

årsbokslut 

Kontrollaktiviteter markeras med_ 

  
  Kontrollaktivitet helt utförd 

  
  Kontrollaktivitet delvis utförd 

  
  Kontrollaktivitet ej genomförd 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen       

97 aktiviteter       

63        

33        

1        

0 ej uppföljda      
  



 

20 

 

 

 

 

 
 

 

 

Utbildningsnämnden       

11 aktiviteter       

11        

-        

-        

0 ej uppföljda      
 

 

 

  

Utbildningsnämnden
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Vård- och socialnämnden       

34 aktiviteter       

20        

14        

-        

0 ej uppföljda      
 

 

 

  

Vård- och socialnämnden
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Miljö- och byggnämnden       

6 aktiviteter       

4        

2        

-        

0 ej uppföljda      
 

 

 

 

  

Miljö- och byggnämnden
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Fastighets- och IT-nämnden       

25 aktiviteter       

20        

4        

0        

1 ej uppföljda      
 

 

  

Fastighets- och IT-nämnden
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I årsredovisningen redovisas en bedömning av kommunens och kommunkoncernens utveckling avseende ekonomi 

och verksamhet, utifrån målen om god ekonomisk hushållning.  

 

Bedömningen av god ekonomisk hushållning görs med utgångspunkt från de av Kommunfullmäktige beslutade 

målen i det balanserade styrkortet för året. 

 

God ekonomisk hushållning tar fasta på kommunens förmåga att bedriva en kostnadseffektiv och ändamålsenlig 

verksamhet. I bedömningen vägs de målen i de fyra olika perspektiven samman.  

 

Årsredovisningen 2021 visar att samtliga 3 av 4 finansiella mål har uppnåtts. Samtidigt bedöms 72 procent av de 

verksamhetsmässiga målen ha uppnåtts helt eller delvis, dvs motsvarande nivå som uppnåddes för 2020. Totalt har 

kommunen 36 verksamhetsmål. Av dessa bedöms 14 vara uppnådda under året (39 procent), 12 vara delvis uppnådda 

(33 procent) och 10 ej uppnådda (28 procent). 

 

En viss oro finns för att se om, och i så fall vilka långsiktiga negativa effekter som 2 år med pandemi kan leda till på 

flera av kommunens mål, som tex barns lärande och människors psykiska och fysiska mående. 

 

När det gäller de 4 målen inom medarbetarperspektivet så är inget av målen uppfyllts helt medan ett mål har uppnåtts 

delvis. Stor del av anledningen beror på att sjukskrivningarna har fortsatt legat på en hög nivå under året med 

anledning av hög smittspridning under långa perioder av året tillsammans med strikta riktlinjer när man ska stanna 

hemma vid symtom hos någon i familjen. De relativt höga sjuktalen är till största delen kopplad till korta 

sjukskrivningar pga. pandemin. Ett av målen har inte heller kunnat uppnås med anledning av att korta anställningar 

har ökat i förhållande till totala anställningar med bakgrund av att det har funnits ett större behov av korttidsvikarier 

under pandemin. 

 

Av kommunens 6 mål för perspektivet medborgare så är 3 mål uppnådda under året  

(50 procent), 2 mål vara delvis uppnådda (33 procent) och 1 mål ej uppnått (17 procent) 

Målen som delvis används är hämtade från SCB:s medborgarundersökning där den senaste undersökningen visade på 

de bästa resultaten sedan undersökningen påbörjades. 

 

Den samlade bedömningen är att kommunen, trots de stora utmaningar som pandemin fortsatt har fört med sig, så har 

en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet bedrivits vilket också de olika nämndernas redovisade resultat i 

förhållande till budget visar, och att därmed kommunen bedrivit sin verksamhet med en god ekonomisk hushållning i 

förhållande till den lagda budgeten för året. För de mål som ej bedöms ha nåtts eller som bedöms vara delvis 

uppnådda har åtgärder vidtagits eller planeras att vidtas som förväntas förbättra måluppfyllelsen under de kommande 

åren. En helt ny målstyrningsmodell håller på att arbetas fram och kommer att börja användas from 1/1 2023. 
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PERSPEKTIV: EKONOMI 
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PERSPEKTIV: MEDARBETARE 
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PERSPEKTIV: VERKSAMHET – UTBILDNING 
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PERSPEKTIV: VERKSAMHET – STÖD UTVECKLING HÄLSA 
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Analys 
 

God vård och omsorg 

Följande kvalitetsmätningar har genomförts i Bergs kommun, Öppna jämförelser, Äldreundersökningarna ”Vad 

tycker de äldre om äldreomsorgen” och Brukarundersökning Pic-To-Stat inom LSS verksamheten. 

Vid en analys av resultaten så har Bergs kommun en god omvårdnad inom hemtjänsten och särskilda boenden. Inom 

särskilda boenden har det skett en marginell förbättring i jämförelse med år 2019, hemtjänsten har en positiv trend 

vid en jämförelse med föregående år avseende de kvalitetsaspekter som har betydelse för de äldre. 

Helhetssynen, nöjdheten hos våra vårdtagare på särskilda boenden har ökat med 2% till 72% nöjda vårdtagare (riket 

81%, Jämtlandskommuner 76%). Beträffande nöjdheten hos våra vårdtagare inom hemtjänsten har det skett en 

markant förbättring, 97% (2019 91%). Vid en jämförelse med riket (88 %) så ligger det klart över medelvärdet, 

detsamma gäller vid en jämförelse med övriga Jämtlandskommuner (90%). 

LSS verksamheten har lyckats vända utvalda förbättringsområden till en positiv trend. Detta har gjorts genom att vara 

tydlig i målsättningen, ökad förståelse, ökad kommunikation och förutsägbarhet. Det behöver dock arbetas vidare 

med att öka trygghet och trivsel samt analyseragenusaspekten där det kan konstateras att kvinnor överlag har svarat 

lägre på de flesta områdena. 

Kvalitetsmätningen visar på följande utvecklingsområden, aktuell samlad plan för kompentensutveckling, ett 

strukturerat arbetssätt, standardiserade bedömningsmetoder och systematisk uppföljning på individnivå samt rutiner 

gällande helhetssyn och samordning. 

Mätningen i Öppna jämförelser visar att 48,1 % av nyckeltalen ligger inom spannet grönt och gult (målet är 75%). 

Effektivitetsgraden 

I styrkorten redovisas inga siffror på grund av att årsvärden inte inrapporterats från verksamheten. 

En förbättrad effektivitetsgrad påverkar kostnadssidan positivt. Det är därför viktigt för verksamheten att fortsatt 

fokusera på effektivitetsgraden. 

 

Förebyggande verksamhet 

Antalet beslutade placeringar år 2021, 4 LVU och 4 LVM. För helåret år 2020 landade antalet placeringar totalt på 9 

(6 LVM och 3 LVU). För att nå målet år 2021 så får antalet placeringar 2:a halvåret inte överstiga 2. 
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Välfärdsteknik 

Under 2021 har antalet digitala lösningar ökat. Digitala nyckelskåp, trygghetssystem på alla SÄBO, sensorstyrning 

(pilotprojekt) på Dalsätra och smart tv samt Ipads med kommunikations-APP har implementerats på SÄBO. 

 

Aktiviteter för att nå målen 

 

• Upphandling nytt verksamhetssystem (pågår) 

• Trygghetsskapande teknik (trygghetssystem) införs på alla särskilda boenden (genomfört) 

• Fortsatt utveckling av välfärdstekniken (antalet digitala lösningar och mobiliteten ska öka) (pågår) 

• Anpassa och effektivisera arbetsprocesserna med avseende på digitaliseringen  

• Digitala Nyckelskåp (genomfört) 

• Integrering av verksamhetssystem (pågår) 

• Migrering TES plattformen (pågår) 

• Maxtaxan  

• Genomlysning schabloner omvårdnadsinsatser (genomfört) 

• Genomlysning schabloner delegerade HSL insatser (pågår) 

• Utreda beviljad/delegerad HSL tid kontra utförd tid (pågår) 

• IBIC 

• Revidering Kvalitetskriterier (genomfört)  

• Verksamhets- och kvalitetsledningssystem (verksamhetsplaner, årshjul, arbetsprocesser, rutiner och riktlinjer, 

kommunikationsflöden) 

• Biståndsbeslut på samtliga särskilda boenden 

• Samverkansarenor  
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• Fallprevention 

• Verksamhetstillsyn  

• Sjuktal (genomfört) 

• Journalgranskning 

• Fortsatt utveckling E-tjänster  
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PERSPEKTIV: VERKSAMHET – MILJÖ OCH BYGG 
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PERSPEKTIV: VERKSAMHET – KOMMUNFÖRVALTNINGEN 
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PERSPEKTIV: VERKSAMHET – FASTIGHET/IT/LOKALVÅRD 

 

 

 

  



 

38 

PERSPEKTIV: MEDBORGARE 
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Bergs kommuns resultat för år 2021 uppgår till +0,6 mkr och resultatet före jämförelsestörande poster uppgår till +4,5 

mkr. Det är ett försämrat resultat jämfört med fjolåret. Anledningen är att den utdelning som planerats och 

budgeterats motsvarande 15 mkr valts att senare läggas till ett senare år då behovet bedöms vara större än för 2021. 

 

Under året så har verksamheterna inte fått någon kostnadstäckning från staten för de merkostnader som uppstått i 

samband med pandemin med undantag för ersättning för förhöjda sjuklönekostnader på 3,4 mkr. Uppmärkta 

kostnader för arbetet med pandemin har varit totalt 7,4 mkr exkl. sjuklönekostnader för 2021, men där ersättning 

uteblivit. 

Resultatet för vård och socialnämnden visar ett underskott jämfört med budget på -66 tkr. Nämndens största enskilda 

underskott går att härleda till det ökade antalet placeringar på vuxna missbruk samt för placeringar barn/unga som 

ökade under december, som är den största anledningen till underskottet på 3,4 mkr för avdelningen Socialtjänst. 

Underskottet inom Socialtjänsten kompenseras för nämnden genom att överskott redovisas för avdelningen för LSS 

samt att en del av det nya statsbidraget till äldreomsorgen inte använts fullt ut under året. 

Underskottet för Utbildningsnämnden uppgår till 0,4 mkr efter att kommunfullmäktige förstärkt nämndens budgetram 

med 1 mkr i juni avseende start av ny förskoleavdelning i Myrviken. Verksamheterna inom Utbildningsnämnden har 

under året haft stor ekonomisk påverkan med sjukfrånvaro, ett stort vikariebehov samt övertid på befintlig personal 

vilket bidragit till höga personalkostnader. Grundskolan visar ett överskott om 0,7 mkr. Den egna kommunala 

grundskoleverksamheten visar ett överskott på 1,8 mkr. De kostnader som grundskolan har som är svårare att påverka 

är skolskjutsar och fastighetskostnader, dessa verksamheter redovisar tillsammans ett underskott på drygt 200 tkr. 

Köp av utbildningsplatser, tilläggsbelopp, pedagogisk omsorg samt extern grundsärskolan redovisar ett underskott på 

ca 1 mkr vilket beror på att det varit fler elever hos andra huvudmän än vad som var budgeterat. Gymnasiet och 

vuxenutbildningen visar ett underskott på 0,7 tkr. Den egna verksamheten Fjällgymnasiet går med överskott ca 250 

tkr då elevintäkterna varit högre än budgeterat. Kostnaden för samtliga gymnasieelever från Bergs kommun går med 

underskott på ca 1,6 mkr, elevantalet har inte ökat men fler elever har valt dyrare utbildningar och kostnaderna för 

skolskjuts för gymnasiesärskoleelever är högre än budgeterat. Att vuxenutbildningen ger ett överskott på närmare 700 

tkr beror på ändrat krav på medfinansiering och hur statsbidrag beräknats. 

Kommunstyrelsen gör ett litet plusresultat i förhållande till budget för 2021 motsvarande 0,3 mkr. De verksamheter 

som föranleder de största ekonomiska överskotten återfinns inom Tillväxtavdelningens Servicegrupp som har haft 

kraftigt ökade intäkter samtidigt som personalkostnaderna har blivit mindre än tidigare år. Vakanta tjänster har även 

inneburit lägre kostnader periodvis under året inom Stabsavdelningen. Högre kostnader än vad som varit budgeterat 

har det främst varit avseende Bostadsanpassning, VA-verksamhet och Räddningstjänst. 

 

Överskottet för den med Härjedalen kommungemensamma Miljö-och byggnämnden så är det starkt kopplat till den 

fortsatt mycket kraftiga ökningen av antalet byggärenden som skett under året, vilket genererat kraftigt ökade 

intäkter. Detta har resulterat i ett resultat för Bergs kommuns andel av nämnden motsvarande 3,5 mkr, vilket har 

inneburit att nämnden finansierats näst intill enbart med taxeintäkter för 2021. 

 

Överskottet i Fastighets-och IT-nämnden relateras till största del av vikariebrist inom Lokalvården som har inneburit 

att verksamheten har varit underbemannad under längre perioder. 
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(nettokostnad mkr, inkl interna poster) 

 Bokslut Budget Avvikelse Bokslut 

 2021 2021  2020 

Kommunstyrelsen 68,7 69,0 +0,3 60,6 

Utbildningsnämnden 222,5 222,1 -0,4 205,3 

Vård- och socialnämnden 225,6 225,5 -0,1 219,2 

Miljö- och byggnämnden 0,1 3,5 +3,4 0,3 

Fastighets- och IT-nämnden 4,2 5,1 +0,9 6,8 

Summa 521,1 525,2 +4,1 492,2 
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(belopp i mkr)      

 2021 2020 2019 2018 2017 

      
Antal invånare 31 december 7 135 7 120 7 061 7 097 7 122 

      
Genomsnittlig utdebitering per 

100 kr 34,22 34,22 33,72 33,72 33,72 

varav kommunalskatt 22,52 22,52 22,52 22,52 22,52 

      
Skatteintäkter 309,2 294,7 303,0 298,1 285,9 

      
Statliga utjämningsbidrag 246,4 241,6 215,9 217,8 214,2 

      

     
      
Årets resultat 0,6 8,9 -0,2 0,7 3,5 

      
Nettoinvesteringar 22,8 15,9 20,9 15,1 21,8 

      
Låneskuld, långfristig 1) 127,1 120,8 112,1 114,4 115,1 

      
Personalkostnader inkl sociala 

avgifter 2) 460,7 437,2 416,4 412,4 398,5 

      
      

      
Årets resultat 38,0 42,7 24,0 28,5 -34,6 

      
Låneskuld, långfristig, inkl 

övriga långfristiga skulder 679,9 706,2 701,8 703,1 714,7 

      
Personalkostnader inkl sociala 

avgifter 2) 489,3 462,8 452,1 449,6 438,5 

      
1) 2021: varav 81,2 mkr är skuld för anslutningsavgifter, det vill säga förutbetalda avgifter som 

periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. 

2) I personalkostnader ingår löner för tillsvidareanställda, objektanställda och visstidsanställda (inte 

arvoden till förtroendevalda).  
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Känslighetsanalys 

 

Vad innebär …  
 

  
 

- 1 kr i förändring på kommunalskatten +-15,0 Mkr  
  

 
- 1 % löneförändring +-4,6 Mkr  
  

 
- 1% hyresförändring +-0,5 Mkr  
  

 
- 1 % förändring övriga kostnader +-3,0 Mkr  
  

 
- 1 % ränteförändring (koncern) +-6,8 Mkr  
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Årets nettoinvesteringar uppgår till 22,8 mkr jämfört med budgeterade 33,1 mkr. Årets investeringsnivå har återgått 

till en mer normal investeringsnivå efter att nivån var lägre under 2020 då flertalet investeringar inte hann 

genomföras med anledning av pandemin.  

Bland de enskilt största investeringarna för året återfinns bl.a. fortsatta investeringar i kommunens Va-nät, inköp av 

återvinningskärl inför sorteringen av matavfall. Större investeringar har även gjorts kring vägar, mark och planer 

samt investeringar i de nya bostadsområden som kommunen arbetar med. Rivning av ett tidigare äldreboende som 

beslutats att förvärvas för att sedan möjliggöra att upprätta en ny fastighet på plats har inneburit en större kostnad 

under året.  

Fortsatta investeringar i kommunens IT-miljö har även genomförts under 2021, samt en fortsatt utveckling av olika 

digitala välfärdsinvesteringar i äldreomsorgen.  

Investeringar av möbler inom både skola och äldreomsorg är även bland de enskilt större investeringarna under året. 

Fortsatta IT-investeringar inom skola/barnomsorg har genomförts även under 2021 och planeras att fortsätta även de 

kommande åren. 

Det finns ett stort framtida behov av återinvesteringar inom Vatten och Avlopp. Kommunens driftsbolag beräknar att 

återinvesteringstakten ligger för närvarande på 1000 år vilket är ca dubbelt så lång återinvesteringstakt jämfört med 

snittet för landet.  

Fortsatta investeringar för att utveckla nya bostadsområden för att möta efterfrågan för inflyttning fortsätter även 

under kommande år.  

  



 

44 

Den kommunala koncernens resultat för perioden är det näst högsta resultatet som redovisats under kommunens 50 

åriga historia efter rekordresultatet året innan. Det är främst en följd av rekordresultat för kommunens 

elnätsdotterbolag BTEA, men även resultatet av att bl.a. ökade generella statsbidrag har gett goda förutsättningar att 

finansiera kommunens verksamheter som har starkt bidragit till att samtliga nämnder i princip uppvisar en budget i 

balans för 2021. 

Kommunens betalningsförmåga på kort sikt är god, och soliditeten är fortsatt stabil. 

Kommunkoncernen visar på en hög skuldsättning med merparten av lånen placerade i kommunens fastighetsbolag 

Bergs hyreshus. Koncernen står inför stora investeringar också kommande flerårsperiod och behöver till största delen 

ha förmåga att finansiera dessa investeringar med egna medel.  

Kommunen har relativt goda förutsättningar för fortsatta år med god ekonomi förutsatt att kostnadsutvecklingen kan 

fortsättas hållas på en låg nivå samt att befolkningsutvecklingen kan fortsätta att vara gynnsam. 

Medel i resultatutjämnings-reserven (RUR) finns till viss del avsatta och möjligheten finns att använda dessa avsatta 

medel de kommande åren vid behov. Resultatutjämningsreserven möjliggör att utjämna svagare intäkter i en 

konjunkturcykel. 

Med anledning av osäkerheten kring hur främst tillväxt, inflation, räntehöjningar kommer att utvecklas de kommande 

åren med anledning av kriget i Ukraina och andra makroekonomiska förutsättningar innebär att bedömningen kring 

den fortsatta ekonomiska utvecklingen för närvarande är svårare att göra än normalt. 
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Balanskravsutredning   

   

Belopp i tkr   2021-12-31 

   

Årets resultat  553 

   

Avgår samtliga realisationsvinster  -503 

   

Vissa realisationsvinster   

enligt undantagsmöjligheter  - 

   

Vissa realisationsförluster   

enligt undantagsmöjligheter  - 

   

Orealiserade förluster i värdepapper  - 

   

Återföring av orealiserade förluster   

i värdepapper  - 

   

Årets resultat efter balanskravs-   

utredning före avsättning till RUR  50 

   
 
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR)  - 

   

   

Medel från resultatutjämningsreserv (RUR)  - 

   
 
Årets balanskravsresultat efter avsättning/användande  50  

till/från RUR   

 

Kommunen uppfyller balanskravet enligt Kommunallagen. 
Negativt underskott från tidigare år finns inte.  
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SAMMANFATTNING  

• Antalet tillsvidareanställda i kommunen har ökat något i förhållande till 2020 

• Antalet timanställda omräknat till helårsarbetare har ökat 

• Kostnaden för timanställningar har ökat 

• Kostnaden för sjuklön har minskat 

• Större andel kvinnor än män söker lägre sysselsättningsgrad 

• Den totala sjukfrånvaron i organisationen minskar 

• Långtidssjukfrånvaron i förhållande till den totala sjukfrånvaron har ökat något 

ANSTÄLLDA I BERGS KOMMUN 

 

Könsfördelning bland anställda med månadslön, hel- och deltid (tabell 1). De anställda med månadslön kan vara både 

tillsvidareanställda och visstidsanställda tex vikarier. 

Totalt omfattar tabellen 897 personer, 654 kvinnor och 245 män, mätdatum den 31 december 2021. 

Andelen män i organisationen har ökat en liten aning i förhållande till 2020. 

Tabell 1 
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Medelåldern bland anställda i organisationen är 48,43 år vid mätdatum i mars 2022. Medelåldern för kvinnor är 

48,64år, och för män 47,93 år. Det är en marginellt högre medelålder i förhållande till mätningen i början av 2021. 
 
 

Tabell 2 visar åldersfördelningen bland månadsanställda, med historik tillbaka till 2017 för jämförelse. Inga stora 

förändringar kan noteras i fördelningen mellan åldersgrupperna. 

 

Under 2021 avgick 16 personer med pension. 

 

 

Tabell 2 
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Tabell 3 visar hur månadsanställda respektive timanställda fördelas över åldersgrupperna. Den stora mängden 

timanställda finns i åldersgrupperna 20-29 och 60-99. Bland de månadsanställda är åldersgruppen 50-59 störst. 

Åldersfördelningen bland månadsanställda respektive timanställda har inte förändrats nämnvärt i förhållande till hur 

det såg ut vid motsvarande mätning 2020. 

 

Tabell 3 
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Antal anställda samt anställningsformer 

Tabell 4 – redovisar antalet tillsvidare-, respektive visstidsanställda personer vid mättillfället den 31 december under 

åren 2012 – 2021. Hela organisationen omfattas.  

 

Antalet tillsvidareanställda har ökat något med drygt 2 % i förhållande till mättillfället 2020. Även andelen 

visstidsanställda har ökat mellan 2020 och 2021. Det gäller även timanställda (Tabell 5). 

 

Tabell 4 
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Timanställda 

Tabell 5 visar antal timanställda omräknade till helårsanställda under åren 2012 - 2021. 2014 motsvarade de 

timanställda 80 helårsanställda. Sedan har antalet successivt minskat och 2018 motsvarade de timanställda 46 

helårsanställda. 2020 har antalet timanställda ökat till motsvarande nästan 73 helårsanställda för att 2021 motsvara 

drygt 78 helårsanställda. 

 

Tabell 5 

 
 

Kostnader för timanställda redovisas i tabell 6, och uppgår till 28 269 093 kr inklusive PO, för 2021. 

Arbetsgivaravgiften har för 2021 beräknats till 39,17 procent. 

 

Tabell 6 
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Heltidsanställning i relation till att faktiskt arbeta heltid 

Införandet av heltidsanställningar som regel startade under 2012 och omfattar idag hela organisationen med några 

undantag. 403 personer omfattas av det avtal som ger rätt till heltid och medföljande rätt att söka lägre 

sysselsättningsgrad. 14 (13 kvinnor, 1 man) av dem har dock en lägre sysselsättningsgrad i sin anställning, på grund av 

sjukersättning etc. 

389 personer (315 kvinnor och 74 män) omfattas av avtalet och har en heltidsanställning. Av dem har 93 st (86 kvinnor, 

7 män) nyttjat möjligheten att söka lägre sysselsättningsgrad, enligt mätning vid årsskiftet 2021-2022. Av de kvinnor 

som har en heltidsanställning och omfattas av rätten till heltid har 27 % valt en lägre sysselsättningsgrad. Motsvarande 

värde bland män är 9 %.  

 

Tabellerna 7.1 och 7.2 visar i vilken utsträckning kvinnor respektive män söker lägre sysselsättningsgrad. 

 

Tabell 7.1 Tabell 7.2 
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SJUKFRÅNVARO 

Redogörelse för sjukfrånvaro i Bergs kommun redovisas med utgångspunkt i Lagen om kommunal redovisning. Lagen 

trädde i kraft den 1 juli 2003.  

 

Tabell 8 visar en sammanställning - inklusive definitioner, av de uppgifter som redovisas till SKR, avseende 

sjukfrånvaro 2021 

 

Tabell 8 

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro  

Total sjukfrånvaro 

Total sjukfrånvarotid / sammanlagd ordinarie arbetstid = nyckeltal i 

procent 

6,4 % 

 

Långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 

Summa tid med långtidssjukfrånvaro / total sjukfrånvarotid = nyckeltal i 

procent 

32,1 % 

   

Sjukfrånvarotid för kvinnor 

Summa sjukfrånvarotid för kvinnor / sammanlagd ordinarie arbetstid för 

kvinnor = nyckeltal i procent 

7.1 % 

Sjukfrånvarotid för män 

Summa sjukfrånvarotid för män / sammanlagd ordinarie arbetstid för män 

= nyckeltal i procent 

4,6 % 

Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 

Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre / sammanlagd 

ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre = nyckeltal i procent 

7,7 % 

Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år 

 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år / sammanlagd ordinarie 

arbetstid i åldersgruppen 30-49 år = nyckeltal i procent 

6,3 % 

Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 

Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre / sammanlagd 

ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre = nyckeltal i procent 

 

6,2 % 
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Tabell 9 visar den totala sjukfrånvaron i organisationen Bergs kommun för åren 2012 - 2021, och i förhållande till 

riket fram till och med 2020 – rikets siffror för 2021 har ännu inte publicerats av SKR vid färdigställandet av denna 

rapport. Sjukfrånvaron i organisationen har minskat i förhållande till 2020 – från 7 % till 6,4 %. 

 

Tabell 9 

 
 

Tabell 10 visar långtidssjukfrånvaron (≥ 60 dagar) i förhållande till den totala sjukfrånvarotiden i organisationen åren 

2012 - 2021. 

Tabell 10 
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Tabell 11 visar kvinnors respektive mäns sjukfrånvaro i förhållande till den totala sjukfrånvaron i organisationen. 

Tabell 11 

 

I tabell 12 redovisas sjukfrånvaro i jämförelse mellan åldersgrupper. Mellan 2020 och 2021 minskar sjukfrånvaron i 

samtliga åldersgrupper. Högst sjukfrånvaro har gruppen <29 år. 

Tabell 12 
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Sjuklönekostnader 

Sjuklönekostnaden har minskat i förhållande till 2020 – i linje med att sjukfrånvaron totalt sett har minskat från 7 till 

6,4 procent mellan 2020 och 2021. PO-pålägget 2021 var 39,17 %, vilket är samma nivå som 2020. 

Sjuklönekostnaderna för åren 2012–2021 redovisas i tabell 13. 

Tabell 13 

 

 

Arbetsmiljöinsatser/företagshälsovård 

Under 2021 köpte Bergs kommun arbetsmiljörelaterade insatser från företagshälsovård för 100 000 kr per månad, 

vilket omfattar både individ och gruppinsatser. 

Den partsgemensamma tredagars arbetsmiljöutbildning vilken påbörjades under senhösten 2019 har på grund av 

Coronapandemin pausats under 2020–2021. Utbildningen omfattar samtliga chefer och skyddsombud i organisationen. 

Räknar med uppstart våren 2022. 

Avtal med nuvarande företagshälsovård har sagts upp och ny upphandling har påbörjats. 
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Prognosen av ekonomiska förutsättningarna är fortfarande mycket osäkra med anledning av främst utvecklingen av 

kriget i Ukraina och hur det kommer att påverka framför allt tillväxt, inflation, ränteutveckling och 

arbetslöshetssiffror framöver vilket i slutändan påverkar kommunens skatteunderlag. SKR gör i sin senaste prognos 

ändå bedömningen att trots de globala motvindar som råder så pekar prognosen trots allt mot en fortsatt återhämtning 

av den svenska konjunkturen 2022 och 2023. Kriget i Ukraina bedöms inte ge några stora negativa effekter på den 

inhemska efterfrågan i Sverige. I frånvaro av kriget görs bedömningen av att konjunkturen sannolikt hade varit 

starkare, men ”återöppnandet av samhällsekonomin” efter pandemin bedöms utgöra en relativt starkare kraft.  

Återhämtningen för arbetsmarknaden beräknas kunna fortgå – trots globala risker, hög inflation och stigande räntor. 

Den höga inflationen kommer med stor sannolikhet även att innebära att lönerörelsen för det kommande året kan leda 

till högre löneökningar än vad vi sett under de senaste åren. 

 

Utifrån de osäkra framtidsutsikterna som råder beträffande världsekonomin, och som kan komma att innebära 

försämrade skatteintäkter så behöver kommunen vara följsam och vara förberedda på att behöva anpassa 

verksamhetskostnaderna de kommande åren. 

 

Kommunen har ambitionen att fortsätta sin satsning på att skapa förutsättningarna att kunna flytta till kommunen och 

att kunna, bo, leva och verka i kommunen. Fortsatta satsningar på attraktiva boendemiljöer, förbättrade 

förutsättningar för arbetspendling samt bistå i utvecklingen av den pågående fiberutbyggnationen i kommunen är 

några av de främsta prioriteringar för de kommande åren. Kommunen ser även behov av fortsatta utbyggnationer och 

utveckling av fler förskoleavdelningar med anledning av ökat antal barn i förskoleåldrar. 

 

För att säkra kompetensförsörjningen och finansieringen av välfärden, krävs fortsatt fokus inom flera områden: 

 

• Fortsätta med att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen genom effektiviseringar, förändrade arbetssätt och 

digitalisering. 

• Prioritering av framtida investeringar. 

• Minska sjuktalen till en nivå som förelåg innan pandemin och arbeta med förebyggande hälsa. 

• Arbeta med tidiga och förebyggande insatser för bättre folkhälsa, med särskilt fokus på barn och unga  

• Öka anställningsbarheten bland kommunens invånare. 
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt Rådet 

för kommunal redovisnings rekommendationer. Nedan kommenteras några punkter. 

RKR R2 Intäkter 

Kommunen tillämpar RKR´s rekommendation om periodisering av skatteintäkter. Det innebär att skatten periodiseras 

och redovisas det år den beskattningsbara inkomsten intjänats av den skattskyldige. Den prognos som ska användas 

enligt rekommendationen och som har använts i årets bokslut är SKR’s decemberprognos. 

Större investeringsbidrag (ca 500 tkr och uppåt) redovisas som förutbetalda intäkter och periodiseras under det antal 

år som överensstämmer med nyttjandeperioden för den tillgång bidraget avser. 

Mindre investeringsbidrag och övriga investeringsinkomster nettoredovisas. 

RKR R5 Redovisning av hyres-/leasingavtal 

Kommunen leasar framförallt bilar och kopieringsmaskiner. Samtliga leasingavtal som kommunen har är 36 månader 

eller kortare. Vi bedömer att samtliga leasingavtal uppfyller kriterierna för korttidsinventarier eller inventarier av 

mindre värde, varför vi klassificerar dem som operationella leasingavtal. 

Hyresavtal som avser lokaler med en löptid på längre än tre år klassificeras även de som operationella då mervärdet 

av informationen ej kan anses uppväga den administrativa hanteringen av finansiella avtal. 

 

RKR R10 Pensioner och pensionsförpliktelser 

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den s k blandmodellen, vilket innebär att pensioner som intjänats före 

1998 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Ansvarsförbindelsen för pensionsskulden 

intjänad före 1998 uppgår den 31 december 2021 till 182,8 mkr inklusive löneskatt.  

I balansräkningen är upptagen en avsättning för pensioner som avser ÖK-SAP om 6,9 mkr. ÖK-SAP står för 

överenskommelse om särskild avtalspension samt avsättning för vissa förmåner före 1998.  

Kommunen har inte avsatt några särskilda medel för att täcka vare sig ansvarsförbindelsen eller avsättningen. 

Utbetalning till pensionärer av pensionsskulden före 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen liksom även 

den del som arbetstagarna själva förvaltar. 
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RKR R4 Materiella anläggningstillgångar 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som 

anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till 20 tkr. 

 

Planenlig avskrivning baseras på ursprungligt anskaffningsvärde och sker utifrån förväntad ekonomisk livslängd. Ej 

färdigställda investeringar balanseras som pågående arbeten. Finansiella anläggningstillgångar, mark och konst 

avskrivs inte. 

Upplysningar lämnas om anskaffningsvärde, tillkommande och avgående tillgångar, årets avskrivningar och 

nedskrivningar samt ackumulerade av- och nedskrivningar i noter till balansräkningen. 

Under 2019 har en översyn av avskrivningstiderna för VA-anläggningar skett. För att avskrivningstiden bättre ska 

harmonisera med den bedömda nyttjandeperioden har nya, längre avskrivningstider (med utgångspunkt i Stockholm 

Vattens nyttjandeperioder) införts fr o m räkenskapsåret 2019. 

Huvudsakligen tillämpas följande genomsnittliga avskrivningstider (linjär avskrivning): 

Immateriella anläggningstillgångar: 5 år 

VA-anläggningar, byggnadsstomme: 100 år 

VA-anläggningar, tak: 40 år 

Ventilation och styrutrustning: 30 år 

El-installationer (VA-anl): 50 år 

Ledningsnät (VA): 50 år 

Pumpstationer: 50 år 

Övriga byggnader och anläggningar: 20 - 40 år 

Maskiner, fordon och inventarier: 5 år 

Dataanläggningar/-utrustning: 3-5 år 

 

Vi tillämpar fr o m 2019 komponentavskrivning för VA-anläggningar och renhållningsanläggningar, för de 

investeringar där skillnaden i förbrukningen av tillgångens betydande komponenter är väsentlig. 

 

RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar 

Utgifter för utvecklingsarbete, licenser och likande rättigheter redovisas som immateriella tillgångar, med en 

avskrivningstid på 5 år. 

 

Utgifter för upprättande av översikts- och detaljplan bokförs som anläggningstillgång, med hänvisning till att de har 

ett stort värde, sett över flera år i framtiden för kommunen och kommer att generera framtida ekonomiska fördelar, i 

form av intäkter eller kostnadsbesparingar. 
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Sammanställd redovisning, RKR R16 

Kommunen följer inte RKR:s rekommendation om sammanställd redovisning till alla delar,  

t ex vad avser notupplysningar för koncernföretagen inom kommunkoncernen. 
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(belopp i mkr) 

 

  Kommunen 

2021 

Kommunen 

budget 2021 

Kommunen 

2020 

Koncernen 

2021 

Koncernen 

2020 

       

Verksamhetens intäkter Not 2 203,2 178,4 203,2 446,9 398,9 

Verksamhetens kostnader Not 3 -737,3 -716,6 -712,4 -900,1 -834,7 

Avskrivningar Not 4 -19,6 -19,0 -19,5 -51,3 -49,4 

       

Verksamhetens 

nettokostnader 

 -553,7 -557,2 -528,7 -504,5 -485,2 

       

Skatteintäkter Not 5 309,2 298,6 294,7 309,2 294,7 

Generella statsbidrag och 

utjämning 

 

Not 6 246,4 242,6 

 

241,6 246,4 241,6 

Verksamhetens resultat 

 

 1,9 -16,0 7,6 51,1 51,1 

Finansiella intäkter Not 7 3,1 18,5 2,4 1,7 0,7 

Finansiella kostnader Not 8 -0,5 -0,5 -0,7 -10,9 -8,7 

Resultat efter finansiella 

poster 

 4,5 2,0 9,3 41,9 43,1 

       

Jämförelsestörande poster Not 9 -3,9 - -0,4 -3,9 

 

-0,4 

Årets resultat  0,6 2,0 8,9 38,0 42,7 
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(belopp i mkr) 

  Kommunen               

2021 

Kommunen 

2020 

Koncernen 

2021 

Koncernen 

2020 

     

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggn.tillgångar      

Rätt till ersättningskraft    108,7 108,7 

Övr immateriella anläggn.tillg Not 10  0,3 0,5 0,4 0,5 

      

Materiella anläggn.tillgångar      

Mark, byggn o tekn anläggn  Not 11  225,1 222,3 673,0 675,9 

Maskiner och inventarier  Not 12  29,3 28,6 369,7 356,5 

Pågående arbeten   - 51,3 9,3 

      

Finansiella anläggn.tillgångar      

Långfristiga fordringar    Not 13  53,1 54,1 0,2 0,2 

Aktier och andelar           Not 14  56,9 56,9 9,6 11,9 

Summa anläggningstillgångar  364,7 362,4 1 212,9 1 163,0 

      

Omsättningstillgångar      

Förråd  0,5 0,5 2,1 2,3 

Kortfristiga fordringar  Not 15  106,0 94,6 190,7 180,0 

Kassa och bank             Not 16  51,9 66,2 82,8 74,1 

Summa omsättningstillgångar  158,4 161,3 275,6 256,4 

      

 523,1 523,7 1 488,5 1 419,4 

 
      

     

Eget kapital                     Not 17  266,5 257,6 423,0 380,3 

varav resultatutjämn.reserv  10,7 10,7 10,7 10,7 

Årets resultat  0,6 8,9 38,0 42,7 

Summa eget kapital  267,1 266,5 461,0 423,0 

      

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner och 

liknande förpliktelser       Not 18 

 6,9 3,5 106,2 93,4 

Övriga avsättningar          Not 19  13,3 13,5 13,2 13,5 

      

Skulder      

Långfristiga skulder          Not 20  127,1 120,8 679,9 706,2 

Kortfristiga skulder            Not 21  108,7 119,4 228,2 183,3 

Summa skulder och avsättn  256,0 257,2 1 027,5 996,4 

 

 523,1 523,7 1 488,5 1 419,4 
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  Kommunen 

2021 

Kommunen 

2020 

Koncernen 

2021 

Koncernen 

2020 

Ställda panter och 

ansvarsförbindelser 

     

Bergs hyreshus AB, borgen  414,9 414,9   

Bergab AB, borgen  114,0 114,0   

BTEA AB  60,0 60,0   

Inlandståget AB  2,6 2,6   

Pensionsskuld per 971231 som  147,1 151,7 147,1 151,7 

ej redovisats som skuld      

Löneskatt på pensioner  35,7 36,8 35,7 36,8 

Summa  774,3 780,0 182,8 188,5 
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(mkr) Kommunen 

2021 

Koncernen 

2021 

Kommunen 

2020 

Koncernen 

2020 

Löpande verksamhet     

Årets resultat 0,6         38,0 8,9 42,7 

Justering av ej likviditetspåverkande poster 

(not 1) 

22,7 64,1 19,1 57,8 

Övr likviditetspåverkande poster     

Ökning/minskning av periodiserade 

anslutningsavgifter 

6,4 6,4 8,7 8,7 

Ökning/minskning av kortfristiga fordr -11,4 -10,7 -23,6 -28,8 

Ökning/minskning av förråd och varulager     

Ökning/minskning kortfristiga skulder -10,7 44,9 20,1 22,6 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,6 142,7 33,1 103,0 

     

Investeringsverksamhet     

Investeringar i immateriella anläggn.tillg     

Försäljning av immateriella anläggn.tillg     

Investeringar i materiella anläggn.tillg -22,9 -103,7 -16,9 -76,7 

Försäljning av materiella anläggn.tillg     

Investering i kommunkoncernföretag     

Försäljning av kommunkoncernföretag     

Förvärv av finansiella tillgångar     

Avyttring av finansiella tillgångar 0,0 2,3 2,0 2,2 

Kassaflöde från investeringsverksamhet -22,9 -101,4 -14,9 -74,5 

     

Finansieringsverksamhet     

Nyupptagna lån     

Amortering av skulder för fin. leasing     

Amortering av långfristiga skulder 1,1 -32,7 2,2 -4,3 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 1,1 -32,7 2,2 -4,3 

     

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur     

     

Årets kassaflöde -14,2 8,6 20,4 24,2 

     

Likvida medel vid årets början 66,2 74,1 45,8 49,9 

Likvida medel vid årets slut 52,0 82,8 66,2 74,1 

     

Not 1     

Av- och nedskrivningar 19,6 51,3 19,5 49,4 

Uppskjuten skatt  9,4  8,9 

Förändring av avsättningar 3,1 3,4 -0,4 -0,5 

Summa 22,7 64,1 19,1 57,8 
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(belopp i mkr) 

Kommunen 

2021 

Kommunen 

2020 

 Sakkunnigt biträde 176,0 176,0 

 Förtroendevalda revisorer 34,5 31,4 

 Total kostn för räkenskapsrevision 210,5 207,4 

 Övrig revision 438,5 465,7 

 Total kostnad för revision 649,0 673,1 

    

  

 
Försäljningsmedel 7,6    7,7 

 
Taxor och avgifter 85,1 79,0 

 
Hyror och arrenden 1,4 1,5 

 
Driftbidrag från staten 48,5 61,5 

 
Driftbidrag från Arbetsförmedlingen 9,8 7,6 

 EU-bidrag 2,0 1,5 

 
Övriga bidrag 12,0 13,2 

 
Försäljn av verksamhet o entrepr. 36,3 31,2 

 
Reavinst vid förs av fastigheter/mark 0,5 - 

 
Summa intäkter 203,2 203,2   
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Kommunen 

2021 

Kommunen 

2020 

 
 

 
Personalkostnader exkl pensionskostnader 469,2 449,1 

 
Lämnade bidrag 17,0 17,8 

 
Köp av huvudverksamhet och konsultkostnader 123,7 114,8 

 
Lokalhyror och fastighetsservice 51,4 51,4 

 
Pensioner, fastigh.skatt o försäkringar 13,1 14,2 

 
Övriga verksamhetskostnader 62,9 65,1 

 
Summa kostnader 737,3 712,4 

    

 
 

 
Avskrivningar enl plan  

 

 Immateriella anl.tillgångar 0,2 0,1 

 
Inventarier 9,8 9,6 

 
Fastigheter och anläggningar 9,6 9,8 

 
Summa 19,6 19,5 

    

 
 

 
Preliminär kommunalskatt   299,5 301,4 

 Prognos slutavräkning 2019 0,4 -1,7 

 Prognos slutavräkning 2020 1,2 -5,0 

 
Prognos slutavräkning 2021 8,1 - 

 
Summa 309,2 294,7 
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Kommunen 

2021 

Kommunen 

2020 

  

 Inkomstutjämning 117,1 109,7 

 Kostnadsutjämning 58,3 60,9 

 Regleringsbidrag 21,2 7,2 

 Kommunal fastighetsavgift 25,5 22,8 

 Bidrag för LSS-utjämning 14,4 15,8 

 Övriga bidrag 9,9 25,2 

 
Summa 246,4 241,6 

  

 
 

 
Aktieutdelning - - 

 
Ränta från kommunala bolag 1,4 0,9 

 Borgensavgifter 1,7 0,7 

 
Övriga finansiella intäkter - 0,8 

 
Summa 3,1 2,4 

    

 
 

 
Ränteuppräkning pensionsskuld 0,1 0,1 

 
Räntor på lån 0,4 0,6 

 
Summa 0,5 0,7 

 
 

 
Högre pensionsskuld, förändr 

livslängdsantagande 

3,9 
 

 Reaförlust, likvidation av FSF AB   -0,4 
 

Summa 3,9 -0,4 
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Kommunen 

2021 

Kommunen 

2020 

 
 

 
Ingående anskaffningsvärde 0,7 0,5 

 Investerat under året 1,1 0,2 

 Byte av objektsgrupp -1,1  
 

Utgående anskaffningsvärde 0,7 0,7 
  

 
 

 
Ingående ack avskrivningar -0,2 -0,1 

 Årets avskrivningar -0,1 -0,1 

 Utgående ack avskrivningar -0,3 -0,2 

    
 

Utgående bokfört värde 0,4 0,5 
  

 
 

 Genomsnittlig nyttjandeperiod 5 år 5 år 

    

 
 

 
Ingående anskaffningsvärde 366,5 358,7 

 Investerat under året 11,7 7,8 
 

Utgående anskaffningsvärde 378,2 366,5 
  

 
 

 
Ingående ack avskrivningar -144,2 -134,5 

 
Årets avskrivningar -9,7 -9,7 

 
Utgående ack avskrivningar -153,9 -144,2 

 
Utgående bokfört värde 224,3 222,3 

 
Genomsnittlig nyttjandeperiod 38 år 38 år 

  
 

 

 
 

 
Ingående anskaffningsvärde 94,3 85,4 

 
Investeringar/inköp under året 10,4 8,9 

 
Utgående anskaffningsvärde 104,7 94,3 
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Kommunen       

2021 

Kommunen 

2020 

 
Ingående ack avskrivningar -65,7 -56,1 

 Årets avskrivningar -9,8 -9,6 

 Utgående ack avskrivningar -75,5 -65,7 

 Utgående bokfört värde 29,2 28,6 

 
Genomsnittlig nyttjandeperiod 10 år 10 år 

  
 

 

 
 

 
Bergs Hyreshus AB 20,8 21,5 

 
Bergab AB 30,0 30,3 

    

 Insats Norrskog (46,4 tkr) + Milko kreditgaranti-   

 förening (37,6 tkr) 0,1 0,1 

 
Kommuninvest 1,2 1,2 

 
Jämtlands Räddningstjänstförbund 0,2 0,2 

 
Överskottsmedel pensioner 0,8 0,8 

 
Summa långfristiga fordringar 53,1 54,1 

    

 
 

 
(tkr)  

 

 
Härjeåns Kraft AB (56 st) 3,5 3,5 

 
Inlandsbanan AB (180 st) 180,0 180,0 

 
Kommentus 1,1 1,1 

 
Kommuninvest 344,8 344,8 

 Länstrafiken (248 st, 3,1 %) 248,0 248,0 

 
Swedbank (225 st) 14,1 14,1 
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Kommunen 

2021 

Kommunen 

2020 

 
Handelsbanken (150 st) 5,0 5,0 

 
Billerud (4440 st) 97,9 97,9 

 
Förenade Småkom. Försäkrings AB - - 

 
Destination Vemdalen AB 20,0 20,0 

 
Bergab AB (100 %) 20 000,0 20 000,0 

 
Aktieägartillskott Bergab 35 000.0 35 000,0 

 Inera AB 42,5 42,5  

 Vatten- och Miljöresurs AB 1 000,0 1 000,0 

 Biogas Jämtland Härjedalen 0,5 - 

 
Summa 56 957,4 56 956,9 

  
 

 

  

 
Kundfordringar 20,7  37,9 

 
Uppl intäkt o förutbet kostnader 62,1 48,6 

 Övriga kortfristiga fordringar 14,7 0,6 

 
Momsfordran 8,5 7,5 

 
Summa 106,0 94,6 

  
 

 

 
 

 
Kommunens del i koncernkontot 51,9 66,2 

 
Plusgirot - - 

 
Summa 51,9 66,2 
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Kommunen 

2021 

Kommunen           

2020 

 
 

 
Ingående eget kapital 266,5 257,6 

 
utnyttjande av resultatutjämningsreserv - - 

 
Årets resultat 0,6 8,9 

 
Utgående eget kapital 267,1 266,5 

  
 

 

 
Resultatutjämningsreserv (RUR)  

 

 
(ingår i eget kapital ovan)  

 

 
Ingående balans 10,7 7,2 

 
Avsättning till RUR - 3,5 

 
Utnyttjande av RUR - - 

 
Utgående balans 10,7 10,7 

  
 

 

 
 

 
Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP 6,9 3,5 

 
Avsatt till pensioner ÖK-SAP - - 

 
Summa 6,9 3,5 

 Beloppen är inkl löneskatt, ÖK-SAP står för 

överenskommen särskild avtalspension. 
  

  
 

 

 
 

 
Avsättning för soptippar/deponier 13,3 13,5 

 
Summa 13,3 13,5 
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Kommuninvest, långfristig upplåning 45,0 45,0 

  
Kommunen 

2021 

Kommunen 

2020 

 
Förutbetalda intäkter anläggnings-/anslutningsavg 81,2 74,8 

 Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidr 0,9 1,0 

 
Summa 127,1 120,8 

    

Förutbetalda intäkter för anläggningsavgifter periodiseras på 20-40 år, vilket är lika med den 

vägda genomsnittliga nyttjandeperioden för de VA-anläggningar de avser. 

      

Det offentliga investeringsbidraget från Trafikverket (1 040 585 kronor) periodiseras på 33 

år, vilket är lika med nyttjandeperioden för den tillgång som bidraget avser. 

  
 

 

  

 Leverantörsskulder 15,2 18,5 

 
Momsskuld 3,4 5,8 

 
Personalens skatter o avgifter 7,5 7,8 

 
Pensionskostnad individuell del 13,7 13,4 

 
Uppl. kostn. och förutbet. intäkt 54,7 59,9 

 
Övriga kortfristiga skulder 14,2 14,0 

 
Summa 108,7 119,4 

 

Bergs kommun har i mars 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 

förpliktelser. Samtliga 291 kommuner och regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening 

har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga dessa kommuner, landsting och regioner har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret 

mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska 

ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i 
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Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 

förening.  

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Bergs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras 

att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångar 

till 518 679 716 010 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 603 363 648 kronor och andelen av de 

totala tillgångarna uppgick till 613 604 496 kronor.  
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Driftredovisning per 

delram (tkr) 

inkl interna poster 

Nettokostn 

2021 

Budget 

2021 

Budget- 

avvikelse 

2021 

Nettkostn 

2020 

Budget 

2020 

Budget- 

avvikelse 

2020 

Kommunstyrelsen       

Stabsavdelningen 25 523 25 678 +155 22 567 22 999 +432 

Tillväxtavdelningen 22 512 24 440 +1 928 19 392 20 434 +1 042 

Teknisk verksamhet 48 -1 883 -1 931 -2 494 -3 568 -1 074 

Politik o revision 3 670 4 232 +562 3 438 4 037 +599 

Räddningstjänst 12 662 11 546 -1 116 12 003 11 302 -701 

Gemensamt Ks 4 266 4 983 +717 5 728 5 443 -285 

S:a kommunstyrelsen 68 682 68 996 +314 60 633 60 647 +14 

       

Miljö- o byggnämnden       

Miljö- och hälsoskydd 2 971 1 532 -1 439 2 817 1 319 -1 498 

Bygg- och planverksamh -6 266 2 731 +8 997 -5 905 1 244 +7 149 

Miljö o bygg gemensamt 3 359 -727 -4 086 3 387 1 044 -2 343 

S:a Miljö och bygg 64 3 536 +3 472 298 3 607 +3 309 

       

Utbildningsnämnden       

Förskola 43 556 43 740 +184 37 192 37 235 +43 

Grundskola 98 040 98 714 +674 94 816 93 547 -1 269 

Gymnasie- och vuxenutb 45 142 44 455 -687 38 660 41 467 +2 807 

Kök 18 026 16 743 -1 283 16 479 15 820 -659 

Gemensamt Un 16 743 17 203 +460 17 102 18 585 +1 483 

Politik Un 974 1 186 +212 1 072 1 152 +80 

S:a Utb.nämnden 222 480 222 040 -440 205 321 207 806 +2 485 

       

Vård- o socialnämnden       

Äldreomsorg H & S 141 010 138 543 -2 467 133 741 131 724 -2 017 

LSS 47 395 48 887 +1 492 47 558 45 065 -2 493 

Socialtjänst myndighet 25 695 22 297 -3 398 27 026 21 475 -5 551 

Verkställigh socialtjänst 5 987 5 645 -342 5 259 5 121 -138 

Gemensamt Vsn 4 294 8 641 +4 347 4 374 8 938 +4 564 

Politik Vsn 1 208 1 510 +302 1 213 1 466 +253 

S:a Vård. o soc.nämnd 225 589 225 523 -66 219 170 213 789 -5 381 

       

Fastigh. o IT-nämnden       

Fastighetsavd/Bergfast -2 478 -2 430 +48 33 2 732 +2 699 

IT-enheten 6 894 7 384 +490 6 753 7 148 +395 

Lokalvård -185 146 +331 -35 0 +35 

S:a Fast. o IT-nämnd 4 231 5 100 +869 6 751 9 880 +3 129 

       

S:a alla nämnder 521 046 525 195 +4 149 492 173 495 729 +3 556 
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(belopp i tkr) 

 Bokslut 2021 Bokslut 2020 

Verksamhetens intäkter   

brukningsavgifter 20 993              20 270 

periodisering anläggningsavgifter 6 125 9 117 

övriga intäkter   

   

Summa intäkter 27 118 29 287 

   

Verksamhetens kostnader   

personalkostnader   

köp av verksamhet -15 394 -13 604 

övriga verksamhetskostnader -73 -75 

avskrivningar - 5 771 -5 653 

   

Summa kostnader -21 238 -19 332 

   

Verksamhetens nettokostnader 5 880 9 955 

   

Finansiella intäkter 0 0 

   

Finansiella kostnader* -5 128 -5 195 

   

Resultat före extraord. poster 752 4 760 

   

Extraordinära intäkter   

Extraordinära kostnader   

   

Årets resultat 752 4 760 

   

 

*Bokfört värde x kommunens internränta 3,5% 2021 

Per den 31/12 2021 har VA-kollektivet en fordran på skattekollektivet på 3 229 tkr, motsvarande VA-verksamhetens resultat 2013-2021.. 
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 Nettoinvestering 

2021 (tkr) 

Budget 2021 

(tkr) 

Avvikelse 

(tkr) 

Nettoinvest. 

2020 (tkr) 

Kommunstyrelsen totalt 14 106 23 535 + 9 429 11 153 

-varav VA-investeringar 3 861 4 000 + 139 4 204 

-varav avfallsinvesteringar 917 930 + 13 - 

-varav inv i föreningsägda anl 1 016 2 921 +1 905 1 442 

-varav mark, väg och planer 5 821 9 563 + 3 742 1 445 

-varav rivn o sanering f d Ljungås 

i Åsarna 

1 965 0 - 1 965 - 

     

Miljö-och byggnämnden totalt 143 400 + 257 60 

-varav ärendehanteringssystem 143 400 +  257 60 

     

Utbildningsnämnden totalt 3 151 2 908 - 243 1 510 

-varav IT skola/barnomsorg 840 650 - 190 411 

-varav inventarier 

skola/barnomsorg 

1 035 1 158 + 123 1 098 

-varav etabl.kostn ny förskola 1 125 1 100 - 25 - 

     

Vård- och socialnämnden totalt 944 1 750 + 806 945 

-varav teknisk utveckling 401 1 350 + 949 229 

-varav inventarier 542 400 - 142 715 

     

Fastigh.- och IT-nämnden totalt 4 429 4 526 + 97 2 211 

-varav IT-investeringar 4 395 4 486 + 91 2 174 

TOTALA INVESTERINGAR 22 773 33 119 + 10 346 15 879 

  



 

76 

 

 

PÅGÅENDE INVESTERINGAR 

Investering Kostnad 2021 (tkr) Kvarvarande kostn 

(tkr) 

Beräknad 

sluttidpunkt 

Exploateringsområden 1 521,0 ca 4 500,0 2022 – 2023 

Rivn o sanering f d Ljungås, Åsarna 1 964,8 2 000,0 2022 

Bokningssystem, lokaler 170,9 143,0 2022 

Digitalisering kommunfilm 58,7 41,0 2022 

Inventarier till nya bibliotek 35,4 86,0 2022 

Kärl för matavfallsinsamling 917,1 800,0 2022 

Guard och obj.märkning, VA 24,7 1 000,0 2022-2023 

Näcksta vattenverk, tak 5,1 400,0 2022 

Reservvatten Vemdalen/Storhogna 456,5 Ca 500,0 2023-2025 

Vattenskyddsområden 138,6 500,0 2026-2027 

Ärendehanteringssystem, MoB 143,4 257,0 2022 
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Ordförande: Therese Kärngard 

Kommundirektör: Ralf Westlund 

Stabschef: Jesper Tjulin 

HR-chef: Conny Bodén 

Tillväxtchef: Anders Englund/Fredrik Åström 

 

Nettokostnad: 68 681,7 tkr 

Kommunstyrelsen har gentemot nämnderna en ledande och samordnande roll samt en beredande funktion av ärenden 

till kommunfullmäktige. Nämnden har två avdelningar – Stabsavdelningen, som är den samlade stödfunktionen för 

kommundirektör och övriga avdelningar, samt Tillväxtavdelningen, vars huvuduppgift är att skapa ökat ekonomiskt 

underlag för kommunen genom att arbeta för ökad befolkning, fler bostäder, fler jobb och ökad attraktion. 

 

Även frågor på huvudmannanivå kring renhållning/slam och vatten och avlopp hanteras fr o m 2020-01-01 av 

kommunstyrelsen, men verksamheten organiseras inom det kommunala bolaget Vatten och Miljöresurs Berg 

Härjedalen AB. 
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2021 har starkt påverkats av pandemin. I princip all verksamhet har av de anställda hanterats på distans. Personalen 

har dock på ett utmärkt sätt hanterat distansarbetets utmaningar. Vi har utvecklat en förmåga att hålla möten på 

distans, signera flera viktiga handlingar elektroniskt och rekryterat personal via digitala lösningar. 

Rekryterat kommunikationsansvarig, webbansvarig och nämndsekreterare. Tillfälligt avbrutit rekrytering av IT-

strateg – har inte lyckats hitta rätt kompetens. Rekryteringsarbetet fortsätter under 2022. Påbörjat rekrytering av 

säkerhetssamordnare.   

Ytterligare ett antal pensionsavgångar har skett under året. 

Kompetensstöd 

Kommunikationsfunktionen 

Ny kommunikationsansvarig och webbkommunikatör har tillträtt under året, och därmed tagit över löpande uppgifter 

från tidigare kommunikatörer. Funktionen har utöver det löpande kartlagt hur vi behöver förbättra följsamheten till 

lagar och direktiv inom kommunikationsområdet. Tjänst för e-pliktleverans till Kungliga Biblioteket har köpts in och 

leverans av äldre material genomförts. Administratörsutbildning i Site Vision har genomförts. Test av tillgänglighet 

på berg.se har visat att sidan behöver byggas om för att kunna följa tillgänglighetsdirektivet, och det arbetet planeras 

att genomföras under 2022. Översyn av vilka styrdokument som finns, och vilka som behövs, har genomförts och ny 

kommunikationspolicy har tagits fram. Uppdrag från politiken att uppdatera grafiska manualen har påbörjats, och ska 

vara klart hösten 2022. 

 

Samisk förvaltningskommun 

Saemien raerie/samiska rådet har sammanträtt vid fyra tillfällen, varav en heldag i ett av samebyarnas visten/boplats 

till fjälls. Digital utbildning för samtliga tjänstemän i hur vi på bästa sätt kan jobba med samiska frågor, gällande 

lagstiftning och förvaltningsuppdrag. Föreläsare var Marie B Hagsgård. President i Europarådets expertkommitté för 

Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter. Ca 70 deltog. 

Föreställning med Giron Sámi Teáhter ”Begrav mitt hjärta i Udtjajaure”. Ca 30 deltagare. 

Inga språk- och kulturläger för barn och ungdomar har varit möjliga att genomföra m a a pandemin.  

Seniorträff genomfördes i december i Storsjö med 10 deltagare. 

Biblioteket har tagit fram fyra kunskapspåsar om samiska kultur och språk som förskolan får låna. 
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Beredskapssamordning 

På grund av pandemin har arbetet har fortsatt mestadels bestått av planering och administration kring kommunens 

uppgifter enligt överenskommelser mellan SKR och MSB (krisberedskap och civilt försvar). Arbetet med 

säkerhetsskyddsanalys påbörjats i den mån det varit genomförbart med tanke på de då rådande restriktionerna. 

Säkerhetssamordnaren har därutöver bland annat fortsatt arbeta med kommunens krisstödsverksamhet (POSOM), 

deltagit i ett länsgemensamt arbete med att ta fram en plan för samverkan i länet tillsammans med Länsstyrelsen och 

övriga aktörer i länet (ex. kommuner, Region, Räddningstjänst, polis) samt påbörjat arbete med kommunens 

informationssäkerhetsarbete. 

 

Ekonomistöd 

Ekonomistöd har under 2021 fortsatt att anpassa vårt dagliga arbete till hemmaarbete och digitaliseringen av våra 

processer fortsätter. Vi har även fortsatt arbetet med att bygga upp en ekonomihandbok med samlad intern 

information på insidan. Under hösten har ett arbete med övergång till en ny kontoplan enligt Kommunbas 21 pågått 

och from årsskiftet 2021/2022 kommer vi att använda oss av den. 

 

IT-stöd 

IT-stöd rapporterar till Fastighets- och IT-nämnden. 

 

Medborgarservice 

Växel- och driftoperationer har kunnat genomföras på plats och på distans. 

 

Demokratistöd 

Nästan alla politiska sammanträden har hållits på distans via Microsoft Teams, förutom några möten i oktober och 

november, innan utökade restriktioner återigen infördes. Den 19 oktober tog kommunstyrelsen plats i Bergssalen 

efter att ha haft distanssammanträden i 1,5 år. Kommunfullmäktige i mars, juni och september hölls på distans medan 

november-mötet kunde anordnas i Mediacenter. Arbetet med att skapa ett e-arkiv påbörjades tillsammans med flera 

andra kommuner i länet. Valsamordnaren inledde arbetet med de allmänna valen till riksdag, region- och 

kommunfullmäktige 2022. Ny nämndsekreterare rekryterades och enheten kunde fortsätta sitt arbete med 

kvalificerade utredningar. Enheten sköter registrering och arkivering av allmänna handlingar samt hantering av 

inkommande post och kommunens officiella e-postlådor. Demokratistöd administrerar även bland annat 

varuhemsändning och borgerliga vigslar. Antalet externa förfrågningar om allmänna handlingar, främst kopplade till 

bygglovsärenden, har fortsatt att öka. 

 

HR-funktionen 

HR har haft fortsatt fokus på att stötta verksamheten utifrån konsekvenserna av Covid. Vi har haft en utmaning i att 

vara mer operativa och stödja på plats vilket har varit utmanande med hänsyn tagen till pandemin. Utöver detta har 

HR arbetat mycket med frågor kring arbetsmiljö och samverkan med de fackliga organisationerna. Vidare har vi 

konstaterat att vi behöver satsa på våra PA system där det handlar mycket om att dels uppdatera systemen dels höja  

vår egen förmåga att nyttja systemen på ett sätt som ger oss bättre förutsättningar att ge verksamheten mer stöd i att, 

utifrån validerad data, kartlägga, analysera och utarbeta mer konkreta handlingsplaner för att arbeta vidare med frågor 
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som berör arbetsmiljö, sjukfrånvaro, rehabilitering, personalomsättning med mera. Detta är en viktig del i kommande 

arbete och samverkan är vital för att det ska ge önskad effekt. 

 

Teknisk enhet 

Enheten har arbetat med uppföljning av pågående och äldre exploateringsavtal, dialogmöten med exploatörer och 

samfällighetsföreningar, köp och försäljning av mark.  

Enheten har ansvarat för utbyggnad av spillvattennät inom ett mindre exploateringsområde i Katrinaområdet, 

Klövsjö. 

Enheten har haft samordningsansvar för genomförande av infrastrukturprojektering i Backstabränna.   

Vägbyggnation har genomförts i den äldre delen av exploateringsområde Myre, Oviken. Avverkning har genomförts 

i den nya delen av samma planområde.  

Bevakning av händelseutvecklingen kring gruvbrytningen i Oviken samt undersökningstillstånd.  

Upprättande av olika avtal såsom arrende- och nyttjanderättsavtal. Skötsel av kommunens leasingfordon. Transport 

av Coronaprover från egna verksamheter i norra och södra kommundelarna. 

Administrering av PR- och ID-kort. 

Samverkan med och upprättande av antal avtal med IP-Only angående fiberutbyggnaden. 

Sedvanlig skötsel av kommunens mark, mestadels röjning och grovklippning av gräs.  

Bostadsanpassning registrerade under 2021 56 ärenden.  Verksamheten drog över budgeten 2021 och en hel del 

ärendena har varit hissinstallationer, ramper och anpassning av våtrum, vilket är mycket kostnadsdrivande åtgärder. 

Med en fortsatt åldrade befolkning och många äldre hus bedöms kostnaderna för verksamheten öka.  

Fastighetsutredningar av kommunal mark pågår, finns en rad gamla avtal, servitut, samfälligheter, och 

gemensamhetsanläggningar överenskommelser som ses över.  

Upphandlingsarbete, deltagande i central- och lokal upphandlingsgrupp.  

Administration av passersystemet ARX i förhyrda lokaler utom i vissa skollokaler.   

Markskötselinsatser i Svenstavik, Åsarna, Hackås, Myrviken, Gräftåvallen och Rätan. Administration av ärenden 

enligt lagen om flytt av fordon ("skrotbilar") i övrigt allmän administration, främst beträffande vägföreningar, 

gemensamhetsanläggningar och skidspår samt ett antal arrende- och nyttjanderättsavtal. Arbete med införande av 

reglerområde för skoter i Klövsjö tillsammans med markägare, rennäringen med flera. Deltagande i 

upphandlingsarbete arbete internt och central upphandlingsgrupp. Registrering av nya vägar i Nordiska 

Vägdatabasen, NVDB. 

Slutavverkning av 29 hektar, underväxt- och ungskogsröjning på 55 hektar. 
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Deltagit i ett antal lantmäteriärenden, förrättningar, fastighetsregleringar, slutfört markförvärv i Klövsjö och Oviken. 

Uppföljning av exploateringsavtal, bland annat Dalvallen och Solsidan. Deltagit i arbetet med detaljplaner i Myre och 

Backstabränna.  

Deltagit i ett antal arbetsgrupper som plankommittén, bostadsutvecklingsgruppen med flera bevakningar av aktuella 

juridiska frågor kopplat till kommunens mark- och vatteninnehav. Upprättat och kommunicerat kommunens 

remissvar angående alunskifferutredningen samt fortsatt bevakning av gruvfrågorna, bland annat 

undersökningstillstånd i Storsjöområdet samt Aura Energys planer i Häggån.  

 

Stabsavdelningen redovisar ett överskott på personalsidan via vakanta tjänster under början av året samt att 

nyrekryteringen av IT-strateg inte kunnat slutföras. 

HR visar på underskott på systemsidan (utebliven intäkt), konsulttjänster samt inom arbetsmiljöinsatser. 

 

En stor utmaning, rent generellt, är att få i gång en mer långsiktig planering igen och genomförande av de 

riktningsmål som finns för mandatperioden samt att hitta formerna för hur vi ska arbeta post-pandemin. 

Fortsatt är även kompetensförsörjning inom den egna verksamheten en utmaning. I spåret av tillväxten som sker i 

kommunen bör stabsavdelningen ha förmåga att växla upp inom ytterligare kompetensområden samt sådant som 

staten ålägger kommunerna att ansvara för genom lagstiftning. Ytterligare en faktor som spelar in är det 

pensionsavgångar som nu sker. 
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Avdelningen består av näringsliv och utveckling, inflyttarservice (tidigare del av integrationsservice), arbetsmarknad, 

förening och fritid, ungdomsverksamhet, kultur och bibliotek samt administration och stöd (projektstöd, 

bostadsutveckling samt marknadsföring).  

 

Tillväxtavdelningens uppdrag är att skapa tillväxt och ett ökat ekonomiskt underlag för Bergs kommun genom att 

arbeta för ökad attraktion och därigenom ökad befolkning. Arbetet utgår från en modell om platsers attraktion och 

innebär att ett antal behov måste uppfyllas för att man ska kunna bo på en plats. Dessa behov omfattar faktorer som 

boende, trygghet och försörjning. Tillväxtavdelningen har som delmål att skapa och upprätthålla ett bra 

näringslivsklimat, skapa fler bostäder och jobb och få fler i jobb. Modellen om platsers attraktion belyser även att när 

behov och krav är uppfyllda efterfrågas preferenser, vilket bland annat handlar om kultur- och fritidsutbud, 

delaktighet samt områdets attraktivitet. Därför är ytterligare delmål att verka för ett breddat kultur- och fritidsutbud 

samt att skapa delaktighet genom olika former av dialogmöten med medborgare.   

Även under 2021 har Corona-pandemin påverkat verksamheten och mycket av verksamheten har fortsatt fått 

anpassats till rådande restriktioner.  

Arbetet med Trygghetsboendet i Svenstavik har fortsatt. Kooperativet är uppstartad och planen är att boendet ska 

vara klart för inflyttning hösten 2023. Detaljplan för Backstabränna i Klövsjö är antagen och även Myre är nu klar. 

För att möta efterfrågan på boende så kommer Lina Byström från Miljö & Bygg att from maj succesivt flytta över till 

Tillväxtavdelningen för att hjälpa till med att få fram lämplig mark för bostäder. 

Näringslivskontorets fokus har varit att följa upp Näringslivsundersökning 2.0 som genomfördes i november. Kontakt 

med alla företag som sagt sig ha rekryteringsbehov samt med övriga som önskat kontakt. I september släpptes den 

nationella rankingen av Företagsklimatet och Bergs kommun rankas på plats 97 (bäst i länet) vilket innebär att vi ett 

år för sent nådde vårt mål att vara topp 100. På 10 år så har vi klättrat ca 165 placeringar. Under hösten genomfördes 

företagarfrukostar och företagsbesök i våra 7 tätorter. 

Magasinet Bergsliv har producerats för 6:e året och konceptet Bergsliv och Heimester har använts för att stärka en 

besöksnäring som trots (eller på grund av) pandemin har haft en positiv utveckling, framför allt i fjällområdena. 

Projektet “Fiskedestination Berg”, som under året fortsatt skapa fler tillgängliga fiskeplatser, har även 2021 fått stor 

medial uppmärksamhet. Även detta år har kommunen tillsammans med näringslivet drivit en turistinformation i 

anslutning till Skicenter i Åsarna.   

Sveriges gränser öppnades igen och kvotflyktingar och anhöriginvandrare kunde åter komma till Sverige. Totalt kom 

13 personer via kvot, egenbosättning och familjeåterförening. Befolkningsmässigt så hade vi en ökning med 15 

personer. Trots att födelsenettot var -28,  främst beroende på att antalet avlidna varit ovanligt högt, så kunde vi tack 

vare positivt flyttnetto på +43 personer öka befolkningen till totalt 7.135.  
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Antalet inskrivna på arbetsmarknadsenheten har fortsatt legat på en hög nivå och trots pandemin så har en stor andel 

gått vidare till arbete eller studier. Målsättningen på 15 personer i extratjänst under året uppfylldes redan första 

kvartalet. Servicegruppen har införlivats i AME och handledare har anställts för att kommunen ska kunna tillgodose 

behovet av FAT-platser.  

Samtliga ungdomar som ansökte om feriepraktik har även detta år fått platser trots att de kommunala arbetsplatserna 

inte tagit emot praktikanter. Detta möjliggjordes genom att föreningar och företagare tog emot fler praktikanter, tack 

vare direktkontakt med dessa.   

Biblioteken var öppna som vanligt. Hemleverans till de som tillhörde riskgrupp har fortsatt och även Digitala hjälpen 

har pågått under våren för att under hösten bli i samverkan med ABF då det inte fanns resurser till att fortsätta med 

egen personal. Konstinventering av kommunens styckekonst har genomförts och digitalisering av kommunfilmer 

fortsätter. 

Kultur- och fritidsverksamheten har fortsatt handlat mycket om att informera om och hitta nya stödformer för att 

säkerställa att vårt mycket viktiga föreningsliv klarar sig så bra det går genom pandemin. Vi har uppmuntrat till att 

inte ställa in utan ställa om samt att hjälpa medborgarna att fortsätta vara fysiskt aktiva och socialt delaktiga på nya 

sätt under pandemin. Stort fokus ligger på att få föreningarna att starta upp verksamhet igen och samtidigt bredda den 

för att locka till sig fler medlemmar till fysiska och sociala aktiviteter.  

Folkhälsoarbetet har bestått av att samordna de pengar som avsatts till att stärka barn, unga och äldres hälsa efter 

pandemin under 2021. Vi har samordnat arbetet och tagit hänsyn till de olika kommunala verksamheternas behov för 

att rikta insatser där de behövs. Folkhälsoprogram 2040 är klart och har antagits av kommunfullmäktige. Arbetet med 

Miljöprogram påbörjas nu. 

Friluftslånets verksamhet har startats och stor del av arbetet har gått till att samla in utrustning och göra i ordning 

lokalen. 

Friluftslivets år 2021 Luften är fri är ett nationellt projekt där vi är delaktiga och arbetar med att få ut fler att prova på 

friluftsliv. 

Större avdelningsövergripande arbeten har omfattat fortsatt arbete med folkhälsoprogrammet för att stärka 

kopplingen mot de nationella folkhälsomålen och arbeta för strukturella förutsättningar till en god och jämlik 

folkhälsa samt social hållbarhet. 

 

De flesta verksamheter inom avdelningen följer budget utan anmärkning, med ett undantag, servicegruppen som haft 

större intäkter och minskade personalkostnader vilket lett till ett kraftigt överskott.  

Då vi i vissa verksamheter har pågående projekt så kan utbetalning från extern projektfinansiär släpa efter vilket 

tagits hänsyn till vid årsbokslut. 
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Efter två år med pandemi så finns det ett stort behov i kommunen att komma igång med ”fysiska” aktiviteter. Det 

handlar om bl a om dialogmöten för att fortsätta arbetet med Tillväxtprogrammet och de lokala utvecklingsplanerna. 

Även föreningslivet som varit kraftigt påverkat behöver också komma igång. Inom näringslivet så har många klarat 

sig bra men det finns undantag. Kompetensförsörjning är en utmaning för våra företagare- 

Bostäder, mark & lokaler, infrastruktur och kollektivtrafik är fortsatt prioriterade områden i arbetet med att skapa 

goda förutsättningar att bo, leva och verka i kommunen. Här finns ett ökat behov för att snabba på arbetet med att 

skapa dessa förutsättningar då det nu finns en stor efterfrågan när det gäller boende och lokaler/mark. 

Arbetsförmedlingens nya inriktning att upphandla privata utförare för att arbeta med utanför arbetsmarknaden kan 

försvåra AME:s arbete och förutsättningar. Finns en uppenbar risk att kommunen får utföra ”gratis” arbete för att inte 

våra verksamheter ska få flera utförare som kontaktar dom angående praktik mm. Samma sak gäller även företagen i 

kommunen. Möjlighet att fortsätta bygga ut arbetsträningsarenan och i detta även inkludera ett bättre miljöarbete som 

till exempel återbruk och närodlat. 

För att bibehålla nuvarande personaltäthet och verksamhet i biblioteken i Berg även utan projektpengar från 

Kulturrådet krävs extra medel till 50% bibliotekarietjänst. 
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Ordförande: Torsten Medalen 

Avdelningschef: Anneli Olofsson 

 

Nettokostnad: 222 480,4 tkr 

Utbildningsnämnden omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning och 

kök. Chef för utbildningsavdelningen är högsta ansvariga chef för samtliga verksamheter inom avdelningen. Inom 

utbildningsavdelningen finns även en verksamhetsutvecklare som bland annat ansvarar för det övergripande 

kvalitetsarbetet. 
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Samtliga verksamheter har haft påverkan av Coronapandemin under året och periodvis har påverkan varit extra hög 

och åtgärder har vidtagits. Förskolorna har tex tvingats dra ner på verksamheten och vädjat till vårdnadshavare om att 

hålla sina barn hemma när personalbristen varit som störst och tack vare det har man kunnat förhindra stängning. 

Grundskolorna hade under perioder så kallade klustersmittor, men även där kunde man vidta åtgärder och begränsa 

spridningen. En åtgärd för att begränsa smittspridning på högstadieskolorna var, att under en kortare period, bedriva 

delar av undervisningen på fjärr. För Fjällgymnasiets del så anpassades undervisningen allt eftersom Coronaläget 

förändrades och man har haft både kortare perioder av både fjärr- och distansundervisning under året.. Grundskolor 

och gymnasieskolan erbjöd dock närundervisning för elever i behov av stöd samt att eleverna även hade möjlighet att 

få lunchlådor från köken under tiden för fjärr- och distansundervisning.  

Även vuxenutbildningen/SFI påverkades av Coronaviruset och undervisningen bedrevs mestadels på distans under 

vårterminen 2021. Under perioden av hög påverkan och smitta inom verksamheterna har man haft tät kontakt med 

Regionens smittskyddsenhet, den samverkan fungerade mycket bra och var ett välkommet stöd till rektorer och 

förvaltning. Dock medförde Coronapandemin tidvis en mycket hög arbetsbelastning för pedagoger, rektorer och 

ledning.  

Även Folkhälsomyndighetens rekommendation om stanna hemma vid symptom påverkade samtliga verksamheter, 

med bland annat vikariebrist. I vissa fall bedrev lärare undervisning från hemmet vilket medförde hög 

arbetsbelastning för personalen med att ställa om och planera undervisningen, men även belastning i och med att 

färre personal var på plats på skolan. Rekommendationen om att ”arbeta hemma om du kan”, som kom under hösten 

2020 har påverkar samtliga verksamheter genom att bland annat möten hålls via Teams på både skolenhet, 

förvaltning och politisk nivå.  

Pandemin medförde även att verksamheterna både lokalt och centralt fick fokusera på att utveckla handlingsplaner 

och vidta åtgärder för att ha handlingskraft vid olika situationer. Något som kan ses som en positiv effekt av 

pandemin är den digitala utvecklingen som verksamheterna tvingades in i som åtgärd för att kunna bedriva 

fjärrundervisning. 

 

Även gymnasiet tvingades lägga om sitt arbete, till exempel så fick studiebesök för årskurs 8 och 9 ske digitalt. Även 

tävlingssäsongen för skidinriktningarna påverkades med inställda tävlingar eller andra alternativa lösningar. För 

elever med inriktning alpint ställdes tävlingar in eller fick ske med mycket kort varsel, inom längdåkningen så löste 

man det med tävlingar på lokal nivå.  

På grund av pandemin så har mycket av verksamheternas övergripande arbete fått stå tillbaka och man har fått inrikta 

sig på grunduppdraget med utbildning och omsorg till barn och elever samt att lösa situationer allt eftersom de 

uppstått. Det systematiska kvalitetsarbetet har fortgått men med lägre intensitet än planerat vilket medfört att 
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införandet av det nya systemet Stratsys inte gått att verkställa enligt plan. Även utvecklingsarbetet har fortgått inom 

de olika verksamheterna, bland annat så har förskolan arbetat med språk- och kunskapsutvecklande arbete. 

Grundskolan har arbetat för fysisk aktivitet och rörelsesatsning i skolan med förbättrade utemiljöer och 

rastaktiviteter. Arbetet med PAX för ökad studiero har fortgått och man har haft PAX-utbildning på skolorna i 

Myrviken och Hackås vilket innebär att alla skolor nu har PAX-lärare.  

Gymnasiet har arbetat med språk- och kunskapsutvecklande arbete och lektionsdesign, man har även jobbat för ett 

hälsoklokt år som inledningsvis riktat sig till personalen. Gymnasiets café och glashus samt SFI:s lokaler på 

Regnbågen har fräschats upp under året. På övergripande nivå har det genomförts nätverksträffar med förvaltning, 

rektorer och elevhälsopersonal för att utveckla elevhälsoarbetet inom grundskola och gymnasium. Kopplat till det 

övergripande arbetet med att utveckla elevhälsan så har det även startats upp ett utvecklingsarbete med stöd från 

SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) för att utveckla och anpassa studiemiljöer för elever i behov av särskilt 

stöd vid Myrvikens och Svenstaviks skolor. 

Förutom pandemin har budgetläget för utbildningsområdet varit i fokus, efter beslut i Kommunfullmäktige gick 

Utbildningsnämnden in i 2021 med ett beräknat underskott om 3 miljoner kronor. Utbildningschefen fick i uppdrag 

av nämnden att ta fram förslag på åtgärder inom grundskolor och gymnasiet och dialog fördes med rektorer för 

aktuella verksamheterna. Som åtgärd fattade utbildningsnämnden beslut om att tillföra kvarvarande statsbidrag ca 1,3 

mkr som beviljats i början av året samt att fortbildningsbudgeten minskades med 500 tkr.  

För förskolornas del har kommunen en positiv utveckling gällande antal barn i behov av förskoleplats, framför allt 

gäller detta i kommunens norra delar och Klövsjö. För att utöka antalet förskoleplatser i området kring Myrviken togs 

tillfälliga moduler i bruk under maj, Myre förskola med två avdelningar. Behovet prognostiseras dock kvarstå och vid 

Utbildningsnämndens sammanträde i juni togs beslut om projektering av ny förskola i Myrviken med tre avdelningar. 

Under hösten 2021 togs även beslut om projektering av ny förskola i Klövsjö. Den positiva ökningen med fler barn i 

åldern 1–5 år i kommunen verkar hålla i sig och prognos hösten 2021 visar på ett ökat behov på samtliga förskolor 

kommande läsår.  

Under läsåret genomförde Skolinspektionen tre olika granskningar där beslut delgavs under våren; Främja elevers 

hälsa – gymnasiet, Läromedelsstrategi – Svenstaviks skola åk 7–9 och Genomförd lovskola – Myrvikens skola. 

Utfallet för den totala utbildningsverksamheten 2022 är 222 480,4 tkr netto vilket är ett underskott gentemot budget 

på 440,5 tkr. Verksamheterna har under året haft stor ekonomisk påverkan av covid där del av sjuklöner ersatts av 

staten men verksamheterna har haft stor påverkan med sjukfrånvaro, vikariat samt övertid på befintlig personal vilket 

bidragit till höga personalkostnader. 

Delramen förskola visar ett överskott på 184 tkr. Där är det små skillnader mellan verksamheterna, den kommunala 

förskoleverksamheten visar på underskott 436 tkr vilket till största delen beror på förändring i statsbidraget Mindre 

grupper i förskolan. Fastighetskostnaderna går med ett överskott och även köp av utbildningsplats samt 

tilläggsbelopp, dessa blir tillsammans ca 620 tkr i överskott. 



 

88 

Delram grundskola visar ett överskott om 674 tkr. Den egna kommunala grundskoleverksamheten visar ett överskott 

på 1,8 mkr. Utbildningsnämnden hade ett budgetunderskott när 2021 började vilket gjorde att rektorerna fick 

uppdraget att hålla ner kostnaderna så mycket som de kunde. På verksamheterna bibass (barn i behov av särskilt stöd) 

och integrerad grundsärskola finns ett överskott på 1,4 mkr vilket beror på att det varit problem med rekrytering och 

vikarier under året och stöd har delvis getts på gruppnivå. Någon elev som budgeterats här går numera i extern 

grundsärskola så kostnaden uppstår där i stället. Verksamheten grundskola som hade ett budgetunderskott på 3,5 mkr 

i början av 2021 redovisar en avvikelse på minus 1 mkr i netto. Att underskottet inte blir mer beror på att statsbidrag 

har använts för att minska underskottet men även att det varit svårt att rekrytera vilket gör att det funnits vakanser 

under året. Elevhälsa och specialpedagogiska insatser redovisar ett överskott på 630 tkr, ett statsbidrag har erhållits 

under året som ej fanns i budget, samt vakanser inom verksamheterna som ej kunnat ersättas är anledningen till 

överskottet. 

Övriga kommunala verksamheter (bad, fritids, modersmål mfl) visar också ett överskott vilket mestadels beror på 

svårigheter med rekrytering och vikarieanskaffning. 

De kostnader som grundskolan har som är svårare att påverka är skolskjutsar och fastighetskostnader, dessa 

verksamheter redovisar tillsammans ett underskott på drygt 200 tkr. 

Köp av utbildningsplatser, tilläggsbelopp, pedagogisk omsorg samt extern grundsärskolan redovisar ett underskott på 

ca 1 mkr vilket beror på att det varit fler elever hos andra huvudmän än vad som var budgeterat. 

Delram gymnasiet och vux visar ett underskott på 687,4 tkr. Den egna verksamheten Fjällgymnasiet går med 

överskott ca 250 tkr då elevintäkterna varit högre än budgeterat. Kostnaden för samtliga gymnasieelever från Bergs 

kommun går med underskott på ca 1,6 mkr, elevantalet har inte ökat men fler elever har valt dyrare utbildningar och 

kostnaderna för skolskjuts för gymnasiesärskoleelever är högre än budgeterat. Att vuxenutbildningen ger ett 

överskott på närmare 700 tkr beror på ändrat krav på medfinansiering och hur statsbidrag beräknats. 

Delram gemensamt UN visar ett överskott på 460,5 tkr och det är verksamheten fortbildning som hade ett 

besparingskrav på 500 tkr under 2021 pga budgetunderskottet som nämnden hade i början av året. 

Delram kök visar på underskott 1 283 tkr pga flera olika orsaker. Dels så är intäkterna från matabonnemangen inom 

äldreomsorgen lägre än budgeterat. Personalkostnaderna är högre än budgeterat då man behövt utöka antalet åa när 

ny förskola öppnade i Myre, samt att man gjort förändring i tjänst för att utöka ledningsstödet och fått kostnad för del 

av administratör som tidigare betalats av Vård- och socialnämnden. Dock har pandemin och problemet med att få 

vikarier gjort att både enhetschef och ledningsstöd fått arbeta i köken istället för att planera matsedlar och inköp 

vilket också är en anledning till underskottet. Inköpen av livsmedel och förbrukningsmaterial är högre än budget. 

Delram politik visar på överskott 212 tkr då arvodena varit lägre än budgeterat samt att kostnadsersättningar varit 

lägre då möten hållits digitalt under året. 
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Kommunens förändrade demografi med befolkningsökningar i framför allt norra delen föranleder en hel del utmaningar 

och utvecklingsbehov för förskole- och grundskoleverksamheterna. Antalet barn i förskoleålder i kommunen ökar, 

vilket är väldigt positivt, men förorsakar samtidigt ytterligare behov av lokaler och personal. Under våren 2021 togs 

nya tillfälliga moduler för två barngrupper i bruk i Myre. Behovet av lokaler förutspås kvarstå varför det finns behov 

av att ersätta de tillfälliga lokalerna med en ny permanent förskola för tre barngrupper i anslutning till nuvarande 

Lägdans förskola. I Klövsjö planeras för en ny förskola under 2022. Även i Svenstavik visar prognosen för våren 2022 

på ett relativt högt antal barn vilket medför att organisationen behöver ses över. 

 

Utvecklingsarbetet för förskolorna i kommunen kommer även framgent att inriktas mot specialpedagogik för lärande 

och fokus på lärmiljöer samt arbetet i olika gruppkonstellationer under dagen utifrån barnens behov. På ett övergripande 

plan så har de senaste åren med hög frånvaro inneburit ett stort behov av vikarier, även i inledningen av 2022 kvarstår 

behovet och insatser behövs för att locka, ta emot och utbilda vikarier inom förskolans uppdrag. Coronapandemins 

påverkan på förskolorna i kommunen var påtaglig under årets första månader och vissa förskolor tvingades gå ut med 

vädjan till vårdnadshavare om att om möjligt hålla sina barn hemma under kortare perioder på grund av hög 

smittspridning och frånvaro bland personalen. Förutom att locka fler vikarier till förskolorna så framkommer behov av 

att rekrytera fler utbildade förskollärare till verksamheterna samt att se över möjligheter för att få fler att utbilda sig till 

förskollärare.  

 

Även för grundskolornas del så har inledningen av 2022 varit en tid med hög sjukfrånvaro bland både elever och 

personal och även för dessa verksamheter var vikariebristen stort vilket medförde en hög arbetsbelastning inom 

verksamheterna. År av pandemi har även medfört att arbetet lokalt på skolorna har fått anpassas och vissa delar av 

undervisning har fått utgå på grund av rådande omständigheter. Till exempel har vissa resor mellan skolor ställts in och 

undervisningen i vissa ämnen har i stället bedrivits lokalt och ibland med lärarna från andra skolan på fjärr. Om och i 

så fall hur pandemin har påverkat studieresultaten behöver följas upp, utvärderas och eventuellt beaktas inför planering 

av kommande läsår. 

 

Inför kommande år så visar prognosen på ett minskat elevantal för kommunens som helhet, utifrån elevtabell hösten 

2021 visar en minskning från 754 elever läsåret 20/21 till 736 respektive 730 elever kommande två läsår för att sedan 

öka igen till fler elever än idag läsåret 25/26 (779 elever). Detta innebär bland annat att de båda högstadieskolorna 

tappar i elevantal. För Svenstaviks skola prognostiseras en minskning utspritt på hela skolan, för Myrvikens del är 

elevantalet konstant totalt sett men där minskar högstadiedelen med 18 elever. Det innebär att man under ett läsår 

kommer att ha enbart en klass i åk 7 och en i åk 8, för att sedan sakta öka i elevantal igen från läsåret 23/24. För övriga 

skolor i kommunen prognostiseras elevantalet öka så sakteliga, störst ökning prognostiseras ske i Hackås där man går 

från 60 till 86 elever under kommande fyra läsår. För de minsta skolorna innebär det även fortsättningsvis undervisning 

i B-form vilket innebär större krav på samverkan mellan skolorna vilket kan leda till oattraktiva tjänster med flera 

arbetsplatser. En annan utmaning man ser med B-form är att det kan vara svårt att tillrättalägga och skapa stimulerande 

undervisningsmiljöer i klasser med stor spridning gällande ålder och kunskapsnivå hos eleverna. För kommunens 7–9-

skolor är de små elevkullarna en resurskrävande utmaning för att täcka behovet av ämneslärare och kunna erbjuda 

attraktiva tjänster.  

 

Nämnda prognoser bygger på idag känt antal barn, förändringar kommer ske på grund av in- respektive utflytt. För 

främst Hackås, Myrviken och Klövsjö så finns en mycket positiv trend av ökad inflyttning.   

Vad gäller utvecklingsarbete så har grundskolorna inriktning mot fysisk aktivitet, lärmiljöer och studiemotivation. Man 

jobbar även med att implementera de nya kursplanerna samt ändringar i Läroplanens del 1 och 2 som kommer tillämpas 
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från höstterminen 2022. Ytterligare utvecklingsarbete som planeras inför hösten är insatser för att ökad måluppfyllelse 

i matematik. 

 

Under flertalet år har även utmaningar funnits i och med ökade kostnaderna för insatser kring barn i behov av särskilt 

stöd, dessa kostnader prognostiseras fortsatt vara höga men ej ökande. För att möta och anpassa undervisningen för 

elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer och andra funktionsnedsättningar finns behov av alternativa 

undervisningsmiljöer och anpassad pedagogik. Grundskolorna har utifrån dessa behov sökt och beviljats projektstöd 

från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), för läsåret 21/22. Projektet har varit mycket positivt och ansökan 

om förlängning har lämnats in för ytterligare ett läsår. 

 

För gymnasieskolan så är prognosen för antal gymnasieelever folkbokförda i kommunen 2022 cirka 250 elever vilket 

är ungefär det samma som föregående budgetår. Dock har kommunen ett relativt högt antal elever som går praktiska 

program som naturbruk och fordonsprogram, den trenden verkar hålla i sig även inför hösten 2022, vilket medför högre 

programkostnader än budgeterat. 

 

För Fjällgymnasiet så visar förhandsbeskeden inför höstens gymnasieval på ett mycket positivt söktryck på de båda 

skidinriktningarna, framför allt har den alpina delen ett mycket högt antal sökanden. Inför hösten 2022 är antalet som 

söker i första, andra och tredje hand totalt 118 sökande till 8 platser varav 29 sökande har det förstahandsval. För längd 

uppges 40 sökanden totalt till 7 platser, varav 7 söker som förstahandsval.  

Vad gäller utvecklingsarbetet för Fjällgymnasiet så har man prioriterat; Förebyggande och hälsofrämjande 

elevhälsoarbete, Organisation för ämnesövergripande samverkan samt Struktur för skola på riktigt för att förbättra 

elevernas kunskap kring studieteknik och målsättningar.  Även gymnasieskolan och vuxenutbildningen omfattas av 

ändringarna i Läroplanens del 1 och 2.  

 

Inom vuxenutbildningen så har de senaste åren med Coronapandemin medfört en del förändringar på nationellt plan 

för att möta behov av vidareutbildning och omskolning. För kommunens egen verksamhet så medför det behov av mer 

flexibla studietider inom SFI samt att man ser ökat behov av studiecoacher för att få fler att nå målen med sina studier. 

För vuxenutbildningen som helhet så har urvalsprinciper för studier förändrats, något som medför att de som står längst 

från arbetsmarknaden ska ges möjlighet till studier oavsett om de har gymnasieexamen sedan tidigare. För kommunen 

innebär det ett ökat behov av ledningsinsatser för samverkan inom länet samt beslut om beviljande av studieplatser. 

Kommunen behöver även utreda och organisera för att erbjuda särskild utbildning för vuxna, tidigare benämnt särvux. 

Från första augusti kommer även en lagändring som innebär att kommuner blir skyldiga att tillhandahålla en 

sammanhållen utbildning för vissa nyanlända vilket medför ökade krav på innehåll och omfattning. 
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Ordförande: Daniel Arvastsson / Karin Sundin 

Avd.chef socialtjänst Maria Östlund 

Avd.chef verkställighet vård och omsorg Ingrid Larsson 

Avd.chef verkställighet LSS Mats Danielsson 

 

Nettokostnad: 225 589,0 tkr 

 

Vård- och socialnämnden har tre avdelningar – avdelning Socialtjänst, Verkställighet vård och omsorg samt 

Verkställighet LSS. Utöver det så finns även verksamhetsutvecklare och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 
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Avdelning Socialtjänst har en avdelningschef, en enhetschef för Myndighet och en gruppledare inom 

Verkställigheten, med avdelningschef som närmaste chef.  

Antal årsarbetare för Myndighet i budget 2021 uppgick till 19 åa fördelat på 1,0 åa Enhetschef, 4,0 åa inom 

Bistånd/LSS samt 14,0 åa inom Individ och familjeomsorgen. 

För verkställigheten var antalet årsarbetare 6,25. Fördelat på 0,5 anhörigkonsult, 0,5 ANDT-S, 0,25 Budget och 

skuldrådgivning, 2,0 behandlare vuxna och 3,0 behandlare barn/familj. Inom Arton+/boendestöd var antalet 

årsarbetare 2,0 under 2021. 

Pandemin har krävt att verksamheterna fått ställa om till mera distanslösningar för att möta klienter och 

samarbetspartners på ett smittsäkert sätt. Det har varit ett högt tryck av inkommande orosanmälningar och 

ansökningar, vilket är svårt att bedöma om enbart pandemin är orsaken till.  Missbruksvården och 

biståndshandläggningen har varit högt belastade merparten av året och i slutet på kvartal 4 blev det mera inom barn 

och unga. Inom Familjens hus, Öppenvården, har det under perioder varit många inkommande ärenden, främst inom 

samarbetssamtal och beviljade insatser från myndighet.   

Avdelningen har i den mån det har varit möjligt, med anledning av pandemi, utvecklat arbetssätt och 

kompetensutvecklat. Fördelarna med pandemin har ändå varit att många föreläsningar och utbildningar har kunnat 

genomföras på distans och därmed möjliggjort flexibelt deltagande. Två av de metoder/verktyg som avdelningen 

arbetat med under året har varit Signs of safety, en riskbedömningsmodell som används i handläggningen av barn- 

och unga ärenden samt det digitala verktyget för alkoholbehandling, Previct.  

Den 1 juli lämnade Bergs kommun Familjehemscentrum. Från början fanns en familjehemssekreterare, en barnföljare 

samt Familjens hus som arbetade med vårdnadshavare, barnen och familjehemmen.  Rekrytering av 

utbildningsansvarig för familjehem färdigställdes i oktober. Första utbildningen för en handfull familjehem 

påbörjades i december.  

Genomlysning av äldreomsorgen under våren 2021 resulterade i en del punkter för biståndshandläggarna att fortsätta 

arbeta med. Både under hösten 2021 och för 2022 genomförs en rad aktiviteter för att förbättra 

biståndshandläggningen.  

Föräldrastödsgrupper, barngrupp, grupper för anhöriga samt öppen caféverksamhet har kunde inte genomföras under 

större delen av året, inom ramen för Familjens hus. Råd och stöd-samtal fick under en period prioriteras ner, till 

fördel för beslutade insatser. Familjens hus flyttade sin verksamhet till Magneten.   

Antal ensamkommande som är kvar i kommunens verksamhet Arton +, minskar stadigt.   Arton + har fått arbeta med 

boendestödsinsatser i större omfattning under året, då behovet av stöd inom olika målgrupper ökat, bland annat 

klienter med psykiatriska problem och personer med missbruk. 

 

ANDT-S flyttades under kvartal 4 över till Tillväxtavdelningen, för att kopplas ihop med folkhälsoarbetet. 
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Utfallet för 2021 redovisas för myndighet och för verkställighet. 

 
Myndighet har för verksamhetsåret 2021 en årsbudget på 22,3 mkr och vid prognosen i september visade ett prel 

underskott på 2,7 miljoner. Underskottet landade på 3,4 miljoner för 2021. Underskottet går till största del att härleda 

till det ökade antalet placeringar på vuxna missbruk samt för placeringar barn/unga som ökade under december.  Två 

miljoner fanns i fördelningsbar budget för nämnden och dessa pengar har använts. 

Intäkter var budgeterat till 496 000 kronor och kom främst från Migrationsverket. 

Verkställighet har en budget för verksamhetsåret 2021 på 5,8 miljoner kronor. Intäkterna från Migrationsverket 

motsvarar 910 000 kr på helår som finansierar 2,0 tjänster inom Arton +.  Verkställighetens resultat landar på ett 

knappt underskott på 196 000 kr för 2021. Merparten av underskottet härrör till kostnader för personal under 

uppsägningstid inom ledningen.  

Driftskostnader för båda verksamheterna ligger i stort i linje med budgeterade medel. Det som avviker är ej 

budgeterade medel för konsult för barn och unga, samt en hemterapeut på Myndighet. Det som är osäkra faktorer för 

Myndighet är placeringskostnader. Att fortsätta hitta kostnadseffektiva arbetssätt har hög prioritet. När det gäller 

vuxna handlar det om korta placeringar med en bra eftervård, genom Verkställighet och andra aktörer som kan vara 

aktuella. 

 

En fortsatt stor utmaning är den relativt stora risk och missbruksproblematik som finns i kommunen.  Detta ställer 

höga krav på kommunens förmåga att arbeta uppsökande och förebyggande. Pandemin har bidragit till att det har 

blivit färre hembesök och inga öppna verksamheter där avdelningen kan fånga upp medborgare.  

Coronapandemin kan komma skapa problem på medellång och lång sikt i form av fler personer utanför 

arbetsmarknaden och ökad förekomst av psykisk ohälsa, vilket ytterligare skulle bidra till den ihållande trenden av 

ökad psykisk ohälsa. Att kunna möta de behov och den problematik som pandemin för med sig, kommer bli en 

utmaning då vi idag inte kan förutspå vilket område som kommer få störst konsekvenser.  

  

Ett antal prioriterade områden inom socialtjänsten är förebyggande insatser, så som samverkan med 

utbildningsnämndens verksamheter, föräldraskapsstöd, familjecentral, frivilliga organisationer mfl. En utmaning är 

att upprätthålla kompetens och kapacitet då det fortfarande är omsättning av personal. 
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Äldreomsorgen har genomlevt sitt andra år med en pandemi som inkräktat och påverkat det mesta i 

verksamheterna. Förutom ekonomiska konsekvenser så har det medfört att medarbetare och chefer 

arbetat under mycket hård press och de är nu trötta och slitna. Den dag vi kan följa upp och se hur 

pandemin hanterats kommer det troligen visa sig att Bergs kommuns äldreomsorg är bland de som 

klarat detta allra bäst. En bidragande orsak till detta förutom god hygien, är omfattade screening där 

medarbetare plikttroget testat sig när det varit möjligt, allt för att skydda våra äldre.  

 

Vid årets början fanns tendens till kö till både SÄBO-platser och korttids/växelplatser vilket medförde väntetider. 

Från februari och framåt så vände trenden och därefter har antalet tomma platser ökat i de flesta verksamheter. I slutet 

av året så fanns det mellan 10-12 tomma platser konstant. På Bergsgården har det pågått ett arbete med att tydliggöra 

syftet med en korttidsplats vilket lett till att beläggningsgraden sjunkit och även växelvården har bedrivits i begränsad 

omfattning vilket bidragit till låg beläggning på Bergsgården. 

 

I början av året infördes nyckeltal som anger antalet vårdtagare per sköterska inom HSL-området. Detta 

har medfört en resursoptimering med färre sköterskor ute i hemsjukvård och en viss förstärkning av 

skötersketid på boenden. I samband med detta har också en översyn och i vissa fall upprättande av 

uppdragsbeskrivningar gjorts gällande specialuppdrag för sårsköterska, diabetessköterska och HLR-

instruktör vilket blev klart under hösten. Avtal gällande Storsjögläntan sades upp i början av 2021 och 

ersattes av ett tillfälligt avtal på senvåren. Detta har medfört att verksamheten fakturerat Regionen för 

delar av utfört arbete, något som varit administrativt krävande. Under hösten påbörjades ett arbete 

tillsammans med Region JH och andra kommuner att se över hur samverkan fungerar med syfte att 

tydliggöra ansvar och gränser samtidigt som det finns ett mål om att minska tjänsteköpen huvudmännen 

emellan. 

  

Digitalisering och utveckling pågår kontinuerligt. Implementering av trygghetssystem på särskilda boenden har pågått 

under året och det har framstått tydligt att infrastrukturen för IT-uppkoppling på alla boenden har stora brister.  Digital 

tillsyn via sensorer har prövats i projektform på Dalsätra, men brister i nätverket har gjort det omöjligt att utvärdera 

nyttan med detta. 

 

Sensorerna finns kvar med förhoppning om att problemen ska lösas under 2022. I december tecknades 

avtal för att införa digital signering av läkemedel/ordinerade insatser vilket förväntas öka följsamheten 

till ordinationer på ett tydligt sätt. 

 

Under våren gjordes en genomlysning gjorts av äldreomsorgen med hjälp av extern utredare. Resultatet 

kom att handla om bristande verksamhetssystem, avsaknaden av metoden Individens behov i centrum 

(IBIC) samt en hel del fokus på biståndshandläggningen.  Utredaren pekar på vikten av ett 

 

rehabiliterande förhållningssätt, från biståndsbeslut ut till insatsers verkställande. Ett fokus var också 

hemvården både ersättningsnivåer och modeller för ersättning. En handlingsplan togs fram som 

beslutades av nämnd i september med punkter som framförallt kom att handla om användandet av 

stimulansmedel.  
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Pandemin har medfört att våra äldre i stor utsträckning sannolikt upplevt ensamhet, tristess och utanförskap. Därför 

har satsningar på aktiviteter i olika former initierats, bland annat en digital älgjakt under hösten. Detta var mycket 

uppskattat och något som måste fortsätta. Under sommaren anställdes en handledare som tillsammans med 

praktikanter åkte runt och aktiverade på SÄBO. 

Pandemin har påverkat ekonomi, målstyrning, arbetsmiljö och i allra högsta grad chefernas arbetssituation De korta 

sjukskrivningarna har varit fortsatt höga och bemanningen har varit en ständig utmaning. Ytterligare en faktor som 

påverkar utfallet negativt är förbruknings-/skyddsmaterial (som inte bara använts av äldreomsorgen) där prisökningar 

i kombination med stor användning har lett till mer än hälften av äldreomsorgens underskott. En felbudgetering 

gällande en nattjänst samt att hemvården inte lyckats med att anpassa personalstyrkan till lägre antal beslutade 

timmar står för det totala underskottet. Under året stod det tydligt att bemanningen på kommunens äldreboenden är 

alltför låg, vilket beaktades när budgeten för detta år lades. 

 

Vårens genomlysning visar på att äldreomsorgen behöver nya arbetssätt och att samarbetet mellan 

verksamhet och myndighet behöver förstärkas. Insatser behöver bli mer individanpassade utifrån 

behov och ett sätt att hantera detta är att införa Individens behov i centrum (IBIC). 

Biståndshandläggning och verksamhet behöver synkroniseras för att våra brukare ska få en kvalitativt 

god omsorg.  

 

Genomlysningen pekade på och diskuterade effektiviteten inom hemvården utifrån jämförelser av 

beslutade och verkställda timmar. Rapporten gav inte svar på orsaken till den stora differensen men 

en viktig faktor i sammanhanget är att HSL- och SoL-tid är dåligt synkroniserade. Sköterskorna 

beviljar ett högt antal timmar vid bland annat vård i livets slut och det i kombination med SoL-tid ger 

fler timmar än vad brukaren har behov av. Den ersättningsmodell som används idag skapar stress 

och har dålig följsamhet till faktiska behov och att hitta en modell utan minutstyrning och med ett 

mer teambaserat arbetssätt är en vision som ska förbättra både arbetsmiljö och kvalitet för brukaren. 

Ett rehabiliterande förhållningssätt där våra äldre står i centrum och möts med respekt och där alla är 

lyhörda för den äldres önskemål och behov, det är en vision att ta med i år och kommande år. 
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Inför 2021 hade verksamheten högt ställda förväntningar att fortsätta det goda arbete vi gjort under 2020 kring de 

resultatsvar vi fått från vår brukarenkät.  Resultatsvaren omvandlas till lokala målsättningar för LSS-verkställighet i 

Bergs kommun.  Vid analysen av enkätsvaren kunde vi konstatera att det var både positiva och negativa svar. 

Verksamheten hade inför enkäten 2021 svårt att motivera alla att svara på enkäten och det påverkar naturligtvis 

utfallet. Boendeenkäten visade bara på en svarsfrekvens på 56 % vilket är lågt.  Daglig verksamhet hade en 

svarsfrekvens på 81%. Det vi kan konstatera är att det är markanta skillnader mellan daglig verksamhet och boende 

kring förståelse, kommunikation. Detta innebär att vi kommer att intensifiera vårt arbete även på boendesidan 

framgent. Områden som tydliggörande pedagogik, alternativ kompletterande kommunikation samt låg affektivt 

bemötande kommer att vara centrala delar över både boende, personlig assistans och daglig verksamhet.   

Verksamheten har fått anpassat sin verksamhet utifrån Covid-19 på olika sätt och verksamheten har haft en plan 

redan från början att kunna förändra, inte blanda olika boenden när brukarna är på daglig verksamhet samt att försöka 

frigöra personal på daglig verksamhet som kan arbeta i boendet och det har fungerat över lag väl.   

Organisatoriskt så samverkade LSS med Socialtjänsten om återupprättande av boendestöd enligt Socialtjänstlagen. 

Flytten kommer att ske under våren 2022 men givetvis föregås en sådan flytt av mycket planering och ekonomiska 

förutsättningar. 

 

Resultatet för LSS-verkställighet blev ett överskott på 1,492,2 mkr.  Överskottet beror till största del på att det blivit 

förändringar inom personlig assistans. Ett ärende har fått beslut under året från Försäkringskassan vilket innebär att 

från 1 september betalar kommunen endast för de 20 första timmarna. Detta ärende hade ett kommunalt beslut innan 

och även budget för detta. Ett annat ärende har avslutats i juni -21 vilket ger en positiv kostnadsbild på hela året. 

Ytterligare ett ärende har avslutats med kommunal utförare.  På boendesidan har vi några boenden som går med ett 

överskott samt några som går med ett underskott. Vi har inför budget 2022 anpassat vår budget för att införa 

boendestöd så överskottet från 2021 kommer att täcka kostnader för boendestöd under 2022 vilket är mycket positivt 

utifrån vår målgrupp och deras individuella utvecklingspotential. Detta förutsätter naturligtvis att inga andra 

kostnadsdrivande ärenden ska verkställas. 
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Verksamhetens utmaning inför framtiden är att fortsätta implementera vår arbetsmetodik tydliggörande pedagogik 

samt alternativ kompletterande kommunikation (AKK) och lågaffektivt bemötande för hela verksamheten. 

Verksamheten kommer även att fokusera på den digitala utvecklingen. Att kunna ge förutsättningar för att bli så 

självständig som möjligt är ett av våra stora mål samt att skapa bättre förutsättningar för vår personal att kunna 

genomföra digitala möten, signera digitalt både medicin och rehabiliteringsinsatser är ett steg mot den nya framtiden. 

Boendestöd kommer att utvecklas och förhoppningen är att våra nuvarande brukare ska kunna utvecklas vidare i sitt 

liv och då är det naturliga steget att gå från gruppbostad till boendestöd för att bli mer självständig i sin vardag. 

Boendestödjarna kommer att genomföra en utbildning som heter ett självständigt liv (ESL) för att kunna stödja sig på 

en arbetsmetodik och denna utbildning är även rekommenderad av Socialstyrelsen för denna målgrupp.  

Verksamheten behöver även arbeta med att förstärka brukarinflytande och delaktighet i samhället för personer med 

funktionsvariationer. När det gäller daglig verksamhet är målet att kunna utveckla deltagare att nå den öppna 

arbetsmarknaden.  

Kompetensförsörjning och rekrytering behöver arbetas med. Verksamheten behöver både behålla kompetent personal 

samt att nyrekrytera ny personal. En ny yrkeskategori som heter stödpedagog har anställts och den kompetens som 

stödpedagogen besitter är viktig för verksamhetens utveckling.   

Psykisk ohälsa är ett område som behöver förbättras. Individer riskerar att hamna mellan stolarna för personer som 

har en funktionsvariation. Kompetensen inom verksamheten behöver ökas inom detta område. 
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Ordförande: Lena Kjellsson 

Miljö- och byggchef: Cilla Gauffin 

 

Nettokostnad:   63,6 tkr 

 

Berg och Härjedalens miljö- och byggavdelning ansvarar för bygglov och byggnadsinspektion samt miljö- och 

hälsoskyddsfrågor. Avdelningen lyder under Bergs och Härjedalens gemensamma miljö- och byggnämnd, som är 

lokal tillsynsmyndighet över bl a miljöfarliga verksamheter, hälsoskydd, kemiska produkter samt avfalls- och 

livsmedelshantering. Miljö- och byggnämnden har också tilldelats ansvaret för tillsyn enligt tobakslagen och 

alkohollagen. 

 

 

 
  



 

99 

 

2021 var det år som slog alla rekord gällande inkommande ärenden för Berg- och Härjedalens miljö o byggnämnd. 

En ganska oväntad Corona effekt som accelererade 2021 i förhållande till 2020. Nämnden ökade ärendemängden 

med mer än 100 % i förhållande till ett ”normalår”. ”Hemestrar” och ”stugestrar” fortsatte i pandemins spår. 

Under året som gått så har vi hanterat drygt 2300 ärenden inom bygg och ca 2500 ärenden inom miljöteamet. Det är 

det mesta antalet ärenden någonsin. 

 

Inom Byggsidan så ökade ärendena för båda kommunerna 

med 100 % i förhållande till tidigare ”normalår”. Ökningen 

av ärendemängden är otrolig och våra medarbetare har gjort 

ett fantastiskt jobb! Vi har rekryterat och fått in nya 

inspektörer, men det har varit tufft och väldigt mycket att 

göra för alla. Handläggningstiderna har trots den otroliga 

ökningen av mängden ärenden på byggsidan förhållit sig 

bra mot lagstiftningens krav om 10 veckor för bygglov och 

4 veckor för anmälningsärenden.  

 

 

 

 

 

 

För Bergs kommun så ökade ärendena med 142 %! 

En effekt av pågående pandemi vi inte förutsåg 

komma. Det är nybyggnad av enbostadshus och 

fritidshus, anmälningar av komplementsbostadshus 

och komplementbyggnader, förhandsbesked och 

strandskydd som ökat mest. Bygglov för fritidshus 

låg 2019 på 60, 2020 132 och 2021 kom det in 265 

ansökningar! Även karaktärerna på fritidshusen har 

ändrats under de senaste 5 åren från enfamiljshus 

till hus med många lägenheter i samma hus.  
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Under året utökade vi vår personal med 11 stycken så att vi vid årets slut var vi 64 stycken miljö- och byggare till er 

tjänst! Nu har 15 miljöinspektörer, 2 alkoholhandläggare, 20 bygginspektörer, 8 som arbetar med detalj- och 

översiktsplaner, en stadsarkitekt och 6 st inom mät och GIS. 

 

Antalet inkommande ärenden ökade även inom 

miljöteamet främst var det ansökningar om enskilda 

avlopp och värmepumpar som ökade, en direkt följd av att 

byggnationer i kommunerna ökade. Trängseltillsyn på 

restauranger och caféer fortsatte även 2021 till följd av att 

pandemin inte ville ge sig. Trängseltillsynerna har gått bra, 

vi har många företag som verkligen vill göra rätt och vara 

med och minska spridning av Corona. Vi andra ”gemene 

man” eller allmänheten har dock ibland haft svårt att läsa 

och följa instruktionerna som företagen satt upp. Överlag 

så har vi alla skött oss bra ändå. 

 

 

 

 

 

Vissa delar av tillsynen fortsatte vi att hålla på distans (teams, zoom mm), men delar av året när smittan låg en lägre 

nivå var vi ute på verksamheterna.  

Miljöteamet har, förut en ökning i antalet inspektörer, även haft ett par som slutat och nya som börjat under året 

vilket gjort att vi haft lite lägre bemanning än planerat främst i början av året. 

Under året har vi fått uppdraget att projektleda kommunernas arbete med en Klimatanpassningsplan. Vi ser att 

dagvattenproblematiken ökar på flera håll i våra kommuner, vilket är en följd av mer byggande och ett förändrat 

klimat. 

Nämnden gör för 2021 ett för bra resultat. Det goda resultatet beror på den otroliga mängden av inkommande 

ärenden. Resultatet är i princip den skatteram som nämnden fick inför året, vilket innebär att vi inte ”kostat” något för 

kommuninvånarna. 

Både byggsidan och GIS/mät tar in betydligt mycket mer intäkter än beräknat. Bygglov och anmälningsärenden inom 

Plan- och bygglagen faktureras när beslutet tas. Efter att beslutet tagits har vi ungefär hälften av arbetet kvar i ärendet 

vilket gör att vi har en arbetsmängd vi skjuter framför oss som redan är fakturerad. Detta kommer bli en utmaning 

framåt om inkommande ärenden mängden dyker.  

Livs och alkohol går ganska nära budget, något mindre intäkter i kölvattnet från pandemin i o m att sommaren inte 

har haft lika mycket sommarcaféer, danser och andra aktiviteter som ett vanligt år. Vi har från staten blivit 
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kompenserad för den trängseltillsyn som vi gjort. Resultatet för miljösidan beror på lägre bemanning mot planerat 

och påverkad tillsynsverksamhet utifrån pandemin. 

 

Största utmaningen framåt är att uppskatta mängden inkommande ärenden samt att få till rätt bemanning utifrån det. 

Vi ser redan nu tendenser att 2022 troligtvis kommer ligga kvar på samma höga nivå på inkommande ärenden, men 

det har ju startat ett krig i Europa och hur kommer det påverka verksamheten? Vi kommer under 2022 lägga om 

verksamheten till en mer traditionell organisation med enheter och enhetschefer. Vi kommer även starta en 

kundservice för nämndens verksamhet för att fortsatt kunna ge en bra service. 
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Ordförande Martin Danielsson 

Avdelningschef Richard Grubb 

 

Nettokostnad: 4 231,3 tkr 

 

Fastighets- och IT-nämnden inrättades i samband med starten av mandatperioden 2019-2022. Inom nämndens 

ansvarsområde ligger i huvudsak fastighetsfrågor, IT-frågor (organiseras på tjänstemannanivå under 

stabsavdelningen) och lokalvårdsfrågor. 
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2021 har till stor del präglats av Covid -19. Det som hänt på fastighetsavdelningen är att vi endast utfört akuta 

åtgärder gällande felanmälningar och underhåll, följden av detta är att vi har en stor del felanmälningar som ligger 

och kommer att ta tid att åtgärda, arbetet med dessa har nu kommit igång på allvar i slutet av 2021. 

Underhållsplanen för 2021 där har en del projekt fått skjutas fram till 2022 då problem med leveranser av delar har 

varit påtaglig under året, samt hantverkare som också haft sjukdom hos sig. Fortsatt har andra halvan av 2021 också 

tagits i anspråk för att sätta den nya organisationen.  

Personalen på fastighetsavdelningen har varit förskonade från sjukdom under hela pandemin. Under mars månad har 

en ny fastighetsskötare anställts. Verksamhetsområde för honom blir företrädesvis i Hackås men även övriga 

områden.   

Energiuppföljningssystemet är fortfarande under uppbyggnad men mycket har kommit på plats redan, två personer 

jobbar med att lägga in data i systemet. Tidplan för detta är att sjösättningen sker vid halvårsskiftet 2022. 

 

Allt arbete som utförs av fastighetsskötare, drifttekniker och kontor faktureras Bergs Hyreshus AB. 

Bergfasts/fastighetsavdelningens budget består bara av de 26 % i påslag på personalkostnaderna som görs vid 

fakturering. 

Bergs Hyreshus AB har ett preliminärt resultat för helår 2021 på + 12 892 tkr efter finansiella poster (koncernbidrag 

10 325 tkr) vilket är bra med tanke på omständigheterna som varit. 

 

Vi har i början av 2022 ändrat om organisationen så att en av våra fastighetsskötare kommer att ha hand om 

underhållsplanen med ansvar för beställning av jobb samt uppföljning av beställda jobb då vi har ett stort antal 

projekt som ska genomföras under 2022. En andra utmaning är att komma i fas med felanmälningar som ligger efter 

på grund av coronapandemin. Tre st anställda kommer också att pensionera sig under 2022. 
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2021 har det mesta kretsat kring Covid-19. Periodvis har vi kämpat hårt för att kunna säkerställa att det funnits 

personal på alla städobjekt. Periodiskt underhåll som skulle fördelas under hela året fick skjutas fram till sommaren. 

Anledningen till det var att vi utförde en annan städning under pandemin som var mycket mer tidskrävande än 

normalt. 

 

Lokalvården redovisade ett överskott för året 2021. Anledningen till överskottet var en lägre vikariekostnad då 

personal ofta fick jobba kort då det ej fanns vikarier att tillgå, bidrag från Arbetsförmedlingen för tre medarbetare och 

att kostnader för det periodiska underhållet uteblev då vi ej hade möjlighet att genomföra det. 

Utmaningen det kommande året är att komma i fas med det periodiska underhållet och att åtgärda alla våra golv som 

blivit förstörda av handsprit. 

 

IT-enheten har fokuserat på it-säkerhet och säkerhetslösningar. Flera olika system för penetration och testsystem 

inom it-säkerhet har testats. Fortsatta möten morgon och eftermiddag, fysiskt eller på distans, har gjort att enheten 

jobbar effektivt trots pandemin. 

Enheten redovisade ett överskott på 490 tkr för 2021. Detta beror främst på lägre personalkostnader och lägre 

kostnader för databehandling än vad som budgeterats. Sen har en del projekt fått skjutas på framtiden då de inte 

kunnat genomföras p g a pandemin. 
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Fortsatta problem med leverans av utrustning, där det dröjer veckor eller månader innan beställd utrustning kan 

levereras. Detta skapar problem med resursplaneringen i hela enheten och drabbar användaren som väntar på beställd 

utrustning. 


