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BUDGET 2019

Inkomster          1 532,7 mnkr

Utgifter 1 525,5 mnkr

Resultat 7,2 mnkr

Läs årsbudgeteni sin helhet
osthammar.se/kommunensbudget

DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS
En kommun får på ett år inte använda mer pengar än 
den får in på året, kommunen ska ha en ”god ekonomisk 
hushållning” i sin verksamhet.  I Östhammar är målet 
att överskottet bör uppgå till 2 procent av kommunens 
skatteintäkter vilket är cirka 25 miljoner kronor. Över-
skott behövs bland annat för att kunna finansiera stora 
investeringar de kommande åren.

https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/styrdokument/arsbudget-2019.pdf


DET HÅLLBARA 
LOKALSAMHÄLLET

• Samtliga verksamheter ska vara fossilfria senast år 2030.

• Arbeta för en medskapande medborgardialog.

• Motverka segregation och utanförskap i alla sammanhang.

• Barn och ungdomar ska få bästa möjliga utbildning.

• Ha fortsatt fokus på ökad tillväxt. 

Trots ett mycket kärvt ekonomiskt läge, kan vi anta en budget 
med ett litet överskott. Vår ambition är att ge kommunstyrelsen 
ett uppdrag att återställa ett överskott om 2 procent redan under 
budgetåret 2019 och i flerårsplanen 2020–2022 utan skattehöjning.

Jacob Spangenberg, ordförande i kommunstyrelsen

 
Efter årets val har vi i den nyvalda majoriteten  antagit ett 
styrdokument kallat ”Det hållbara lokalsamhället” där vi vill att de 
tre hållbarhetskriterierna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet 
ska vägleda allt arbete. Vi kommer att arbeta för öppenhet gentemot 
våra medborgare i samverkan. Öppenhet mot omvärlden ska vägleda 
allt vårt arbete, för att välkomna nya medborgare och besökare till 
vår kommun. Kommunens starka näringsliv är en förutsättning för 
goda resurser till den offentliga välfärden. Vår tydliga ambition 
är att kvaliteten i välfärden ska prioriteras. Kommunen måste ha 
framförhållning och arbeta strategiskt för att möta framtiden med en 
förståelse för de utmaningar vi har framför oss. Bland annat ska vi 
arbeta för att:

Kommun-
s tyre l sens 

ordförande 
har  ordet

Den som vill ta del av majoritetens fullständiga program för mandatperioden är 
välkommen att kontakta undertecknad via mejl, jacob.spangenberg@osthammar.se 

mailto:jacob.spangenberg@osthammar.se
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HÅLLBAR LÄRANDE

AT TRAKTIV 
& VÄXANDE

ÖPPEN

ÖPPENHET ANSVAR



Kommunfullmäktige har med utgångspunkt i Vision 2020 beslutat 
om fyra strategiska inriktningsområden som ska vara vägledande för 
all verksamhet i kommunen. De fyra strategiska inriktningsområdena 
är en del av kommunens styrmodell – Styrhuset.

Genom att  planera, följa upp och jämföra våra mål och resultat med 
andra kommuner ser vi vad vi gör bra och vad vi kan göra bätt re. 
Dett a mäter vi genom olika styrtal som utgår från våra strategiska 
inriktningsområden. 

Vår t 
må larbete

T ILLSAMMANS FORMAR VI 
VÅR KOMMUN

En hållbar kommun.
Där vi skapar tillväxt utan att skada miljön. Där vi är långsiktiga  och 
tar ansvar för kommande generationer. Där det fi nns mångfald och 

trygghet. Och där allas lika värde är en självklarhet.

En attraktiv och växande kommun.
Där ännu fl er vill bo och stanna kvar, dit besökare vill komma.  

Där företagandet växer och där bostadsbyggandet 
och befolkningen ökar.

En lärande kommun.
Där alla får bra framtidsförutsättningar. Där skolan och näringslivet möts 

och samarbetar. Och där både politiker och personal får den kunskap som 
behövs för att klara de krav, behov och utmaningar som de ställs inför.

En öppen kommun.
Där vi är transparanta, inkluderande, inbjudande, lyssnande, tillgängliga 
och  öppna för olika perspektiv. Där invånare och företagare känner sig 
delaktiga,  och upplever att de har infl ytande och möjlighet att påverka.



11,71 %
Regionskatt

0,25 %
Begravningsavgift

21,69 %
Kommunalskatt

 
Varje kommuninvånare 
betalar per varje intjänad 
hundralapp:

33,65% i skatt

 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
Skatteunderlaget (intäkterna) i landets kommuner ser olika ut. 
Staten använder därför olika utjämningssystem för att väga upp 
skillnaderna och skapa mer likvärdiga ekonomiska förutsättningar 
mellan alla kommuner.

Riktade statsbidrag 
Riktade statsbidrag (specialdestinerade) är öronmärkta för ett visst 
ändamål främst till förskola, skola och social omsorg. Det ges bland 
annat för att minska barngrupper i förskolan, lönelyft för lärare, 
maxtaxor inom barnomsorgen och flyktingmottagande.

Övriga bidrag 

Östhammars kommun får bland annat bidrag från 
Kärnavfallsfonden och Svensk Kärnbränslehantering (SKB).

PENGAR VI  FÅR IN

Inkoms ter



Kommunal fastighetsavgift 

I kommunen finns det många fritidsfastigheter vilket bidrar till en 
förhållandevis hög andel intäkter från fastighetsavgiften.

Övriga avgifter och ersättningar 
Kommunen utför vissa verksamheter som inte helt bekostas 
av skatter och bidrag utan där den som har behov av tjänsten 
till exempel får vara med och betala en avgift för barnomsorg, 
hemtjänst,  särskilt boende, bygglov och renhållning.

Företag  får betala för livsmedelskontroll och miljöinspektioner och 
liknande. Vi tar avgifter för att nyttja sim- och sporthallar.

 
Inkoms ter

78,9%

7,8%

1,2%
3,9% 8,2%

0,1%

Skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning

Riktade statsbidrag för ett
visst ändamål

Övriga bidrag

Kommunal fastighetsavgift

Övriga avgifter och
ersättningar

Finansiella intäkter ( 0,1%)(



Utg i f ter

 
Att driva en kommun kräver både beslut och planering.Principbesluten 
fattas av politikerna. Kommunen har tre heltidanställda kommunalråd. 
Till sin hjälp har politikerna tjänstemän som tar fram fakta och underlag 
för beslut samt ser till att det som blivit beslutat genomförs. Kommunen 
är en stor arbetsgivare med cirka 1 700 anställda. Våra kostnader är till 
stor del personalkostnader och lokalkostnader.  Köp av verksamhet är 
till exempel köp av skolplatser  och vårdplatser av andra kommuner och 
privata utförare. 

HIT GÅR PENGARNA
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12%
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4% Personal

Lokaler

Övriga verksamhetskostnader

Köp av verksamhet

Bidragskostnader

Avskrivningar



https://skattekollen.se/
osthammar/

Vill du veta hur just din månadsinkomst 
fi nansierar vår kommunala verksamhet? 
Gå in via länken för svar.

Utg i f ter

Kultur
och Fritid

3,69 kr

Vård, omsorg
socialtjänst

40,80 krFörskola
Skola

35,59 kr

Fysiskt teknisk
planering

3,78 kr

Politiken, IT, 
Administration

med mera

14,32 kr

10
0 

kr

Bygg
och miljö

1,38 kr

Budgeterat
Resultat

0,45 kr

100 KRONOR
SÅ FÖRDELAS SKATTEPENGARNA

https://skattekollen.se/


Ny IT-nämnd 

Gemensam IT-nämnd har införts tillsammans med kommunerna 
Älvkarleby, Knivsta, Östhammar, Tierp och Heby.

Byggnation 

Utökade kostnader på grund av utbyggnad av förskolan Alma i 
Alunda, tillfälliga paviljonger för förskola i Österbybruk och Nya 
skolan i Östhammar.

Vård och omsorg 

Fler platser för boende enligt lagen om särskilt stöd (LSS) och äldre 
med behov av stöd.

Besparing 

En besparing på tre miljoner kronor fördelat på verksamheternas 
volym.

FÖRÄNDRINGAR I  BUDGET  
JÄMFÖRT MED 2018

Förändr ingar

https://www.osthammar.se/sv/ 
kommun-och-politik/kommunfak-

ta-och-dokument/kommunens-budget/

Vill du läsa årsbudgeten i sin helhet? 
Gå in via länken brevid. 

https://www.osthammar.se/sv/


STÖRRE INVESTERINGAR  
I  VÅR KOMMUN

Ny skola i Östhammars tätort  
Nya skolan byggs ihop med vissa delar av nuvarande 
Frösåkersskolan vilken kommer att rivas när den nya skolan är 
färdig. Projektet startade år 2012 och beräknas färdigt år 2021. Totalt 
en kostnad på cirka 243 miljoner kronor.

Nya förskolor i Östhammars och Österbybruks tätorter 
Det kommer att byggas en förskola på varje ort med plats för 100 
barn. Projekten startade med utrednings- och förberedelsearbete 
år 2018 och beräknas vara färdiga år 2021. Kostnad 48,5 miljoner 
kronor per förskola. 

Utbyggnad av Österbyskolan 
Under 2018 har ett utrednings- och förberedelsearbetet genomförts. 
Utbyggnaden av skolan beräknas vara färdig år 2020 till en 
totalkostnad på 30,8 miljoner kronor.

Inves ter ing



Östhammars kommun
Stångörsgatan 10 , Box 66  •  742 21 Östhammar

Tel: 0173-860 00  •  E-post: osthammardirekt@osthammar.se
Hemsida: osthammar.se  •  Orgnr: 212000-0290 Ö
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VÄLKOMMEN TILL

...en kommun som gör skillnad.

mailto:osthammardirekt@osthammar.se

