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1 Älvkarleby Kommun 

1.1 Inledning 

1.1.1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

Marie Pettersson 

 

2021 blev ytterligare ett pandemi år. Våra 

verksamheter har fortsatt varit ansträngda. Även 

detta år har visat vår mänskliga förmåga att i kris 

samlas och göra vårt yttersta! Trots alla utmaningar 

är viktigt att vi tar vara på de positiva delar som 

pandemin har bidragit till att i snabb takt utveckla. 

Det handlar till exempel om hur och var vi utför 

vårt arbete, hur vi kan ta hjälp av teknik och 

digitala lösningar utan att kvaliteten gentemot våra 

invånare påverkas negativt samt hur vi kan stärka 

både den interna och externa samverkan. Det är 

oerhört viktigt att vi fortsatt stärker vårt varumärke 

Älvkarleby kommun som en attraktiv arbetsgivare. 

Likaså ska vi fortsatt stärka det 

koncerngemensamma ansvaret för alla våra 

invånare. 

Detta var även året då Älvkarleby kommuns 

attraktionskraft och tillväxt tydligt ökade. Antalet 

sålda tomter och bygglov har haft en kraftig ökning 

under året. Företag vill etablera sig hos oss och 

människor vill flytta hit. Ett nytt bostadsområde 

Liljebacken börjar växa fram. 

Befolkningsutvecklingen är positiv och vi har inte 

varit såhär många invånare på 40 år. Detta ska vi 

vårda väl och fortsätta skapa förutsättningar för 

tillväxt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Året har även präglats av utveckling och 

förändringsarbete. Politiken, kommunledning och 

medarbetare har ett gott samarbete och samsyn på 

att ta ansvar och utveckla kommunen. 

Bokslutet visar ett resultat på 29,7mkr vilket är 

17,7mkr bättre än budgeterat. Utmaningarna inom 

offentlig sektor kommer att fortsätta öka. Ett allt 

mer komplext uppdrag ska utföras, demografin 

förändras och ekonomin ser ut att bli tuffare de 

närmaste åren Vi måste fortsätta att ta ansvar för att 

nå våra effektiviseringsmål så att vi kan möta 

framtidens utmaningar. 

Ett omfattande förändringsarbete pågår för att 

anpassa verksamheternas kostnader till kommunens 

intäkter. Vi arbetar sedan 3 år med en ny 

budgetmodell som bygger på prislappar. Detta ger 

oss bland annat en ökad förståelse i 

budgetplanering. Under året togs också beslut om 

att ingå i SKR projektet ” effektivare kommun” 

tillsammans med ett 15 tal kommuner. Mitt i detta 

förändringsarbete har vi också haft pandemin att 

hantera, vilket har påverkat oss alla. Men trots detta 

har kommunens medarbetare och chefer på ett 

ansvarsfullt och professionellt sätt lett våra 

verksamheter i rätt riktning med fortsatt hög 

kvalitet och hög brukarnöjdhet. Det är imponerande 

insatser! 

  

Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare och 

förtroendevalda för era fina insatser detta år! 



 

1.1.2 Finansiering av kommunens verksamheter 

 

Intäkternas fördelning (mnkr) 

  2018 2019 2020 2021 

Skatteintäkter 427,6 442,8 436,7 453,1 

Generella bidrag och utjämning 124,0 125,0 156,1 172,3 

Finansiella intäkter/kostnader 1,1 0,3 -1,2 3,2 

Försäljningsmedel 0,6 0,7 1,9 2,5 

Taxor och avgifter 16,8 17,4 17,3 19,4 

Hyror och arrenden 7,5 7,1 7,5 9,3 

Bidrag 70,5 61,0 63,2 61,6 

Försäljn. verksamhet o entreprenad 7,3 6,0 11,8 14,9 

Försäljning av anläggningstillg. 2,5 3,7 0,8 2,2 

Summa 657,9 664,1 694,1 738,5 

Kostnadernas fördelning (mnkr) 

  2018 2019 2020 2021 

Arbetskraft 343,3 367,0 385,9 390,6 

Material och tjänster 243,2 233,0 226,9 313,8 

Pensionskostnader 23,9 28,3 26,8 29,9 

Bidrag och transferering 28,3 28,8 27,3 30,8 

Avskrivning o nedskrivning 16,9 16,9 24,9 27,6 

Summa 655,7 673,9 691,8 792,7 
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Nettokostnaden för den kommunala servicen per invånare (kr) 

  2018 2019 2020 2021 

Antal invånare 9 392 9 457 9 518 9 627 

För- och grundskoleverksamhet 19 460 20 290 20 479 21 036 

Vård och omsorg om äldre och 
funktionshindrade 

17 364 18 102 19 175 18 959 

Individ- och familjeomsorg 6 731 6 693 5 725 5 647 

Gymnasie- och vuxenutbildning 4 729 5 155 5 271 5 176 

Bibliotek, kultur och fritid 2 119 2 168 2 225 2 211 

Fysisk och teknisk planering 422 488 420 -110 

Gator, vägar och parker 1 348 1 289 1 546 1 885 

Kommungem. verksamheter 2 227 2 345 2 658 2 844 

Räddningstjänst o samhällskydd 1 062 1 089 1 169 1 225 

Övriga verksamheter 2 371 2 180 1 628 2 079 

Summa kr/invånare 57 834 59 800 60 296 60 952 
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1.1.3 Vision och värdegrund 

Tillsammans i Älvkarleby kommun.  

Kommunens förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling är goda. Här ska människor ha möjlighet att leva 

utifrån sina egna förutsättningar och behov. 

Vår kommun är en mindre kommun med närhet och lättillgänglighet, med skolor där barn blir sedda och får den 

start i livet som krävs för ett fungerande vuxenliv. Barns bästa ska vara utgångspunkten i all kommunal 

verksamhet. 

Älvkarleby kommun befinner sig i en växande region. Vi är stolta över de värden och tillgångar vi har och vill 

stärka dessa och vår identitet ytterligare. 

Här finns möjlighet till boende i livets alla skeenden och goda rekreationsmöjligheter. Här kan vi med tillförsikt 

se fram emot ett tryggt åldrande med god omsorg. 

Den ekonomiska situationen är en utmaning och måste mötas med tydliga åtgärder. Varje skattekrona ska 

användas på ett sätt som gynnar en långsiktigt hållbar välfärd. Vi föreslår inte några nya, ofinansierade reformer 

eller åtaganden, vi håller ordning i kommunens ekonomi och prioriterar välfärdens kärna. 

Kärnvärdena Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, är den värdegrund som kommunen vilar på; både nu och i 

framtiden. Dessa kärnvärden fungerar som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i 

kommunen. 

Som medborgare i Älvkarleby ska du känna dig trygg och ha tilltro till samhället. Vi ska därför vara aktiva i 

trygghetsfrågor, arbeta förebyggande och ha en bra krisberedskap. 

 Kommunens alla mål ska nås genom prioriteringar och rätt ekonomiska analyser 

 Medborgaren ska känna sig trygg och säker i Älvkarleby kommun 
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1.2 Förvaltningsberättelse 

I denna förvaltningsberättelse lämnar Älvkarleby kommun information om förvaltningen av kommunen och den 

kommunala koncernen i enlighet med Lag (2019:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet och 

RKR R15 Förvaltningsberättelsen. 

1.2.1 Den kommunala koncernen 

Organisationsskiss över den politiska organisationen och mandatfördelning samt nämnder och gemensamma 

nämnder, förvaltningar, kommunala bolag, samverkansbolag och kommunalförbund. 
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1.2.2 Översikt över verksamhetens utveckling 

Kommunen redovisade ett resultat på 29,7 mnkr vilket motsvarar 4,7 % av totala skatteintäkter och bidrag. Det 

redovisade resultatet för året är förbättrat främst på grund av högre skatteintäkter mot för vad som hade 

beräknats. 

Kommunsektorns resultat är generellt starkt i Sverige, trots den pågående pandemin. Att resultatet kan vara så 

starkt som det är beror på flera olika orsaker. Främst beror det på en snabb återhämtning av den svenska 

ekonomin, bland annat tack vare en rad statliga stimulanser av näringslivet. Skatteintäkterna har blivit betydligt 

högre än den information kommunerna hade när budgeten för 2021 gjordes. Skatteunderlagsprognoserna har 

justerats upp succesivt under året och ökningen har därmed varit omöjlig att förutse eller budgetera för. Det här 

visar också hur snabbt ekonomisk förutsättningar kan förändras. 

Ett positivt finansnetto, som dessutom varierar, går inte att använda till löpande verksamhet. I den kommunala 

ekonomin ska kostnaderna varje år täckas av de intäkter som beräknas i budgeten (varje generation ska bära sina 

egna kostnader). Dessa kommer framför allt från skatteintäkter, generella och riktade statsbidrag. Årliga 

överskott stärker däremot den långsiktiga ekonomiska ställningen, soliditeten, och bidrar till att finansiera 

långsiktiga investeringar och betala av kommande pensionsskulder. En stärkt soliditet innebär att kommunen blir 

lite rikare, men denna rikedom kan inte användas som pengar till verksamheten kommande år. 

Älvkarleby kommun har glädjande nog en fortsatt positiv befolkningstrend under 2021, +116 personer, främst 

hänförbart till inflyttning. 

Det positiva resultatet och frånvaron av större investeringar ger en bättre soliditet samt en ökad 

självfinansieringsgrad. 

Fem år i sammandrag 

Belopp i tkr om inte annat anges 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Årets resultat 21 515 2 217 -9 927 10 729 29 701 

Rörelsekapital (omsättningstillg. -kortfr. skulder) 25 201 25 201 -935 16 836 58 947 

årlig förändring 47 115 58 622 -26 136 17 771 42 110 

Anläggningskapital (anl.tillg. - avsättn. - långfr.skulder) 219 887 163 482 179 691 172 647 160 240 

årlig förändring 33 021 -56 405 16 210 -7 044 -12 407 

Eget kapital 186 466 188 683 178 756 189 485 219 187 

årlig förändring 1/ 21 514 2 217 -9 927 10 729 29 702 

Verksamheternas nettokostnader i procent av skatteintäkter, 
kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. 

96 100 102 98 96 

Verksamheternas nettokostnader - ökning i % 6,1 % 8,0 % 5,0 % 0,5 % 3,1 % 

Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och kommunal 
fastighetsavgift - ökning i %  

3,8 % 3,9 % 3,0 % 4,4 % 5,5 % 

Likviditet 45 620 106 094 51 811 69 624 107 094 

(kassa, bank)      

Soliditet i % (eget kapital/totalt kapital) 44 33 27 27 30 

Soliditet inkl pensionsåtagande i % (eget kapital-
ansvarsförbindelse pensioner/totalt kapital) 

-5 -2 -2 -1 4 

Skuldsättningsgrad i % (skulder/totalt kapital) 59 59 65 65 61 

Självfinansieringsgrad 59 23 -11 371 783 

Låneskuldens andel av anläggn.tillgångarna i % 23 51 59 57 57 

Lån i banker och andra finansinstitut 78 850 220 550 327 300 318 300 309 300 

därav bokfört som kortfristig skuld 2/ 8 200 10 000 9 000 9 000 9 000 

Eget kapital per invånare i kronor 19 833 20 090 18 902 19 923 22 768 

Låneskuld per invånare i kronor 8 387 23 483 34 609 33 467 32 128 

Genomsnittlig räntesats på anläggningslån  1,0 0,1 0,2 0,3 0,3 

Antal invånare 31 december 9 402 9 392 9 457 9 511 9 627 
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* Den höga självfinansieringsgraden 2020 och 2021beror på erhållna investeringsbidrag. 
1/ I de fall förändring av eget kapital avviker från årets resultat beror detta på direktbokning av kostnader mot eget kapital (byte 
av bokföringsprincip) 
2/ Det kommande årets amorteringar definieras som kortfristig skuld 

1.2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Omvärld 

År 2021 har även det präglats stort av pandemin, och dess svängningar. Under andra halvan av året började 

världen andas ut något, men under hösten kom en ny våg av smittspridning med skärpta restriktioner som följd. 

Detta påverkar även ekonomin i Sverige såväl som i omvärlden. I USA och Europa ser vi dock en något starkare 

återhämtning när restriktionerna lättar. 

Det relativt osäkra säkerhetsläget i Europa, samt prisutvecklingen på energi, råvaror och transporter gör att det 

råder en viss osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen. 

  

 

*Global BNP viktad utifrån utrikeshandel enligt KIX-index. KIX är ett valutaindex baserat på flöden av varor 

och råvaror i den svenska utrikeshandeln. 

Källa: Konjunkturinstitutet, Macrobond samt Sveriges Kommuner och Regioner. 

I september 2021 nådde kpif-inflationen 2,8 procent. I hög grad beror det höga utfallet på stigande energipriser 

(drivmedel och elektricitet). Inflationsmåttet »kpif exklusive energi« var betydligt lägre, 1,5 procent. 

Prisuppgångar i konsumentledet måste förstås utifrån sjunkande priser och ovanligt svaga prisökningar under 

2020. Inte minst energipriserna präglades under 2021 av en sådan rekyl. Den låga inflationen under 2020 leder 

alltså mekaniskt till en högre inflation under 2021. Relativt omvärlden har den svenska inflationen inte alls nått 

högt. Den genomsnittliga ökningstakten för kpif beräknas dock överstiga 2 procent både 2021 och 2022. Den 

fortsatta prisutvecklingen globalt, för framförallt energi, råvaror, transporter, kan utgöra en risk för svensk kpif-

inflation högre än i prognosen. 

 

*Årsmedelvärde. **kix är ett valutaindex baserat på flöden av varor och råvaror i den svenska utrikeshandeln. 

Källa: Macrobond, Statistiska centralbyrån, Sveriges Riksbank och Sveriges Kommuner och Regioner  
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Kommunens förutsättningar 

Befolkningsutvecklingen är fortsatt positiv driven av inflyttning till kommunen. Trots att även 2021 har varit ett 

år präglat av pandemin har arbetslösheten i kommunen inte ändrats nämnvärt. Åldersgruppen 16-64 år ligger på 

9,0 % vilket är en minskning från 2020 med 0,8%. 

Efterfrågesituationen på bostäder fortsätter att vara hög i kommunen och bostadsbolaget fortsätter arbetet med att 

skapa nya bostäder. 

Skolan står inför hantering av bristfälliga lokaler och ett underskott från 2021. Underskottet härrörs främst från 

ökade personalkostnader samt högre kostnader för köp av utbildningsplatser än vad som var budgeterat för året. 

Personalkostnaderna är färgade av pandemin, då det stundtals har varit svårt att bemanna verksamheterna, och 

korttidsvikarier har varit den lösning som har funnits att tillgå. Verksamhetsområde förskola har dock ett något 

bättre resultat än väntat, detta är en effekt av de åtgärder som har vidtagits under året. Bland annat har förnyade 

arbetssätt, stängning av avdelning samt en egen personalpool varit bidragande orsaker till det förbättrade 

resultatet. Utmaningarna kring personalkostnaderna för vissa verksamhetsområden samt att beräkna de 

interkommunala ersättningarna kvarstår under kommande år. 

Omsorgsförvaltningen gick med ett relativt stort underskott 2021 och åtgärder är identifierade för att få en 

budget i balans. Den främsta anledningen till underskottet är högre personalkostnader än beräknat, och en stor 

del av dessa beror på pandemin och de utmaningar som den har medfört. Kontinuerlig och frekvent uppföljning 

av planerade åtgärder krävs för att säkerställa utförandet. 

Väsentliga risker 

 Åldrande befolkning som leder till ökad belastning på omsorgsverksamheten 

 Oförmåga att upprätthålla planerad bemanning kan leda till negativa effekter för personal och kvalitet 

på verksamheten. 

 Ränterisk p.g.a. hög skuldsättning. Betydande kostnadseffekter vid ökad räntenivå 

 Åldrande anläggningar och fastigheter att hantera av Samhällsbyggnadsnämnden. 

  

1.2.4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommuner minst en gång under räkenskapsåret upprätta en 

särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheterna samt en årsredovisning när räkenskapsåret är slut. 

Älvkarleby kommun upprättar en delårsrapport för perioden januari t.o.m. augusti samt årsredovisning per sista 

december. 

Den ekonomiska utvecklingen 

Efter en positiv ekonomisk utveckling för Älvkarleby kommun under några år så gjordes ett negativt resultat 

2019. För 2020 redovisades återigen ett positivt resultat, främst hänförbart till generösa statsbidrag för att 

kompensera för Corona. Den positiva resultattrenden har fortsatt och för 2021 redovisas ett ännu högre resultat, 

främst beroende på högre och skatteintäkter och bidrag än vad som hade förväntats. 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Årets resultat 30 625 21 515 2 217 -9 927 10 729 29 701 

Orsakerna till överskottet beror på således på tillfälliga ökade intäkter medan stora underskott kvarstår inom 

kärnverksamheterna Utbildning och Omsorg. Avvikelserna mot budget härrör huvudsakligen från 

personalkostnader samt interkommunala ersättningar till gymnasie- och förskolor. Alla effektiviseringar som 

planerades för 2021 har ej kunnat genomföras, delvis på grund av det fokus som pandemin har krävt. 

Älvkarleby kommuns ekonomi de kommande åren kommer att vara avhängig på hur vi kan effektivisera, 

prioritera och utveckla våra verksamheter med tanke på de kostnadsökningar kommunen kommer att få i 

samband med förändrad demografi och fortsatta utmaningar kring integration och arbetslöshet. Politiker och 

tjänstemän måste de kommande åren aktivt arbeta med prioriteringar och omfattande utveckling av den 

kommunala verksamheten i kommunen. 
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Kommunen har under året förbättrat sin finansiella ställning. Eget kapital år 2021 når dess högsta nivå under de 

senaste 6 åren med 219 mnkr kr tack vare årets överskott. 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Eget kapital 164 952 186 466 188 683 178 756 189 485 219 187 

årlig förändring 1/ 30 625 21 514 2 217 -9 927 10 729 29 702 

Soliditeten exkl pensionsförpliktelser har ökat det sista året från 27,3 till 30,5 % och soliditeten inkl 

pensionsförpliktelser 2021 är för första gången under den senaste sexårsperioden positiv, med 3,8 %. 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Soliditet inkl pensionsåtag. 
kommun, (%) 

-12,7 -4,5 -1,9 -2,2 -0,5 3,8 

Soliditet kommunen, (%) 43,4 44,0 32,7 26,7 27,3 30,5 

Skuldsättningsgraden ligger kvar på samma nivå som föregående och är för 2021 65%, (Skulder/Totalt 

kapital). 

 

Finansiella mål 

Kommunfullmäktige har fastställt följande finansiella mål för 2021: 

 Årets resultat ska 2021 överstiga 2% av skatteintäkter och generella bidrag (målvärde 2020 var 2%) 

Uppfyllelse: Har nått målet, då värdet är 4,7 %. 

 Självfinansieringsgraden av investeringar ska överskrida 100%. 

Uppfyllelse: Har nått målet. 

 Kommunen ska öka soliditeten inkl pensionsåtaganden med 1%-enhet per år upp till ett långsiktigt målvärde 

på 20% 

Uppfyllelse: Soliditeten vid utgången av 2021 uppgick till 3,8 % och för 2020 låg den på -0,5%. Målet är 

uppnått. 

 Kommunens likviditet ska i genomsnitt under ett år uppgå till minst 15 mnkr. 

Uppfyllelse: För 2021 var medeltalet 89.1 mnkr, målet är uppnått. 

  

Kriterier Mål Utfall 

Årets resultat 11,9 29,7 

Likvida medel 15 89,1 

Soliditet inkl pensionsåtaganden 0,5 3,8 

 

  

Känslighetsanalys 

Åtgärd Höjning Årseffekt mnkr 

Skattehöjning/-sänkning 1 kr 20,7 

Bruttokostnadsförändring 1% 6,7 

Löneökn. inkl. sociala avgifter 1% 4,2 

Räntehöjning/-sänkning 1% 3,0 
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Periodens resultat och budgetutfall 

För 2021 redovisas ett resultat på +29,7 mnkr. (Motsvarande period 2020 redovisades +10,7 mnkr.). Resultatet 

motsvarar +4,7% (+1,8%) av skatteintäkter och bidrag. Kommunens mål är att ligga på 2%. 

Periodens resultat och budgetutfall 

Resultat enligt budget 11,9 

Nämndernas budgetunderskott -11,7 

Finansförvaltningens budgetöverskott +29,5 

Summa -17,8 

Verksamheternas nettokostnader för perioden uppgick till 599 mnkr (581 mnkr), vilket motsvarar en förbrukning 

på 103 % (98 %) av årsbudgeten och ökning av nettokostnaderna med 3 %. 

Årsresultat och budgetutfall helår 

Nämnderna, inkl. driftprojekt, har en budgetavvikelse på -11,9 mnkr. 

Budgetavvikelser mnkr/år 2017 2018 2019 2020 2021 

Revision 0,1 0 0 0 0 

Kommunstyrelse 7,8 4,3 1,3 5,1 3,0 

Samhällsbyggnadsnämnd 6,9 6,6 10,4 8,2 9,0 

Omsorgsnämnd* -3,2 -21,2 -22,7 -18,3 -13,3 

Utbildningsnämnd*    -10,7 -10,6 

Driftbudgetprojekt 0 0 0 0 0 

Summa 11,7 -10,3 -11 -15,7 -11,9 

*Omsorgs- och utbildningsnämnd på sammanslagna på raden "Omsorgsnämnd" 2017-2019. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen visar sammantaget ett bättre resultat än budget. Detta beror delvis på vakanta tjänster under 

första delen av året. Även den politiska verksamheten redovisar ett överskott då pandemin har påverkat 

verksamheten, samt minskat möjligheten att delta på kurser och konferenser. 

Att planerad verksamhet, både inom kommunen, samt externa aktiviteter, inte har kunnat genomföras som 

planerat på grund av pandemin under år 2021, har till viss del påverkat resultatet positivt inom 

kommunstyrelsens verksamhet. 

Räddningstjänsten redovisar ett underskott uppgående till 990 tkr för Älvkarleby kommun. Underskottet regleras 

direkt. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat som delvis beror på ökade intäkter i form av 

försäljning av Sportfiskeforum samt exploateringsintäkter. Vakanta tjänster har även gjort att 

personalkostnaderna i vissa delar av verksamheten har varit lägre än planerat, och på grund av pandemin har inte 

all verksamhet inom exempelvis Kultur och fritid kunnat bedrivas enligt plan vilket har haft en positiv effekt på 

resultatet. 
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Pandemin har även påverkat investeringstakten på det sätt att planerade investeringar har skjutits fram, vilket 

genererar ett överskott på kapitalkostnader. 

Avvikelserna på fastighet avser: 

1. Snöröjning -970 tkr 

2. Personalkostnader +1 139 tkr 

3. Sportfiskeforum driftkostnad januari-maj -237 tkr 

4. Fjärrvärmekostnad - 301 

5. Kapitalkostnad + 913 

6. Övrig driftkostnad + 464 tkr 

Omsorgsnämnden 

Förvaltningen redovisar ett betydande underskott för 2021. Detta främst beroende på högre personalkostnader än 

budgeterat inom vård- och omsorgsboendet samt hemtjänsten. Underskottet har påverkats även av en fortsatt 

ökning av utbetalning av ekonomiskt bistånd. Vidare kostnader kopplat till åtgärder för ett högriskärende. De 

båda verksamhetsområdena, Individ- och familjeomsorg samt Vård- och omsorg har under året arbetat efter var 

sin handlingsplan med effektivitetsåtgärder. 

 

Av underskottet på -13,2 mnkr svarar högre personalkostnader än budgeterat för den dominerande delen, 

ekonomiskt bistånd för ca 3,5 mnkr, ett särskilt högriskärende för 1,5 mnkr och kostnader för Covid-pandemin 

som inte täcks av statliga bidrag för mellan 1 - 2 mnkr. 

  

Utbildningsnämnden 

Förvaltningen redovisar en avvikelse för året på -10,6 mnkr. Huvuddelen av avvikelsen utgörs av 

personalkostnader samt köp av utbildningsplatser. Interkommunal ersättning redovisar ett underskott på -12,9 

mnkr. 
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Verksamhetsområde förskola redovisar ett överskott på 0,4 mnkr. Förnyade arbetssätt, egen personalpool, och 

stängning avdelningar är anledningar till det positiva resultatet. 

Verksamhetsområde grundskola har en avvikelse på -3,5 mnkr. Underskottet utgörs i huvudsak av 

personalkostnader. 

Under året har pandemin orsakat mycket sjukdomsfrånvaro vilket har påverkat möjligheten att minska kostnader 

för korttidsvikarier. 

För utförligare information hänvisas till nämndernas verksamhetsberättelser. 

Investeringar 

Investeringsbudgeten för år 2021 uppgick till 38,8 mnkr, varav 27,4 mnkr har nyttjats. Den främsta anledningen 

till att planerade investeringar inte har blivit av är fördröjningar i samband med pandemin. Fördelningen över 

investeringarna redovisas nedan. 

Investeringsredovisning (tkr) Årets investeringar 

Färdigställda projekt Budget Utfall Avvikelse 

Infrastruktur, skydd 14 601 6 038 8 563 

varav: Markköp 4 299 0 4 299 

varav: Asfaltering Kopphusvägen och GC-väg 500 320 180 

varav: Belysning gata/väg 354 533 -179 

varav: Asfaltering gator och vägar 3 100 2 667 433 

varav: Hastighetsplan 795 328 467 

varav: Renovering Rotskärsbron 0 325 -325 

varav: Åtgärder broar 1 130 421 709 

varav: Renovering ytskikt våtrum och kök brandstation 1 061 0 1 061 

varav: Invändiga ytskikt brandstation 580 0 580 

varav: Hjullastare 1 225 1 225 0 

Fritid- och kultur 4 068 976 3 092 

varav: Konstnärlig gestaltning bibliotek 500 0 500 

varav: Invändiga ytskikt Rotskärs sporthall 864 0 864 

varav: Investeringar under 500 tkr 2 704 976 1 728 

Pedagogisk verksamhet 13 163 748 12 415 

varav: Belysningssystem Bodaskolan 1 050 0 1 050 

varav: Värmesystem Sörgärdet 1 607 0 1 607 

varav: Byte ventilationsaggregat Marma förskola 577 239 338 

varav: Värmeprod. Install. Sörgärdet 3 400 0 3 400 

varav: Övriga inventarier utbildning 500 338 162 

varav: Investeringar under 500 tkr 6 029 171 5 858 

Vård omsorg 1 915 2 004 -89 

varav: Nya Tallmons äldreboende 0 1 351 -1 351 

varav: Tele/Data/Larm Tallmon 1 300 0 1 300 

varav: övriga inventarier omsorgen 500 653 -153 

varav: Investeringar under 500 tkr 115 0 115 

Affärsverksamhet 0 0 0 

Övrig verksamhet 4 512 482 4 030 

varav: Åtgärder rening lakvatten dragmossen 250 58 192 

varav: Byte fönster Sportfiskeforum 1 300 0 1 300 

varav: Renovering fasad Sportfiskeforum 800 0 800 
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Investeringsredovisning (tkr) Årets investeringar 

varav: Byte tak kommunhus 576 236 340 

varav: Investeringar under 500 tkr 1 586 188 1 398 

    

Pågående projekt    

Fritid- och kultur 500 436 64 

varav: Inbrottslarm ishallen 200 166 34 

varav: Brandlarm Rotskärskolan sporthall 300 270 30 

    

Investering från exploateringsprojekt    

Liljebacken 0 680 -680 

    

Summa investeringsprojekt 38 759 11 364 27 395 

Anläggningslån (kort plus lång skuld). Per 31 december 2021 var skulden 309,3 mnkr. All upplåning har skett 

mot Kommuninvest som långivare. Genomsnittlig räntesats under året var 0,2 % mot 0,3 % under 2020. 

Borgensförbindelser 

Borgen per 31/12 2018 2019 2020 2021 

AB Älvkarlebyhus 149,7 149,4 193,7 207,5 

Älvkarleby Vatten AB 61 58,4 69,9 77,5 

Bostadsrättsföreningar 5,6 4 3,9 3,9 

Egnahem 0 0 0 0 

Övriga 0,2 0,2 0,1 0 

Totalt 216,5 212 267,6 288,9 

Pensionsförpliktelser och pensionskostnader   

Ansvarsförbindelse pensioner Kommun Kommun 

 2020-12-31 2021-12-31 

Ingående ansvarsförbindelse för pensioner inkl. löneskatt 193 765 193 060 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 0 2 672 

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 3 324 

Nyintjänad pension 0 125 

Årets utbetalningar -9 130 -9 328 

Övrig post 8 562 2 283 

Förändring av löneskatt -138 -224 

Summa ansvarsförbindelser pensioner 193 060 191 912 

Aktualiseringsgrad vid beräkning av ansvarsförbindelse 98% 98% 
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  Kommun Kommun 

Pensioner 2020-12-31 2021-12-31 

Avsatt till pensioner 37 022 39 978 

Avsatt till pensioner förtroendevalda 7 949 8 073 

Löneskatt, 24,26 %, på 
pensionsavs.enligt ovan 

10 910 11 657 

Avsatt till särskild 
avtalspension,visstidspension 

122 0 

Löneskatt särskild avt. pension 30 0 

Summa avsatt till pensioner 56 034 59 708 

   

Redovisning av väsentliga poster som 
förändrat pensionsskulden under året 

  

Ingående avsättning till pensioner inkl. 
löneskatt 

54 050 56 034 

Nyintjänad pension 0 0 

varav förmånsbestämd ålderspension 0 1 709 

varav särskild avtalspension 0 -8 

varav efterlevandepension 0 0 

varav övrigt 0 0 

Årets utbetalningar -2 086 -2 149 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 0 734 

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 1 839 

Övrig post 3 031 832 

Byte av tryggande 0 0 

Förändring av löneskatt 1 038 717 

Summa avsatt till pensioner inkl. 
löneskatt 

56 034 59 708 

 

AB Älvkarlebyhus 

Älvkarlebyhus bildades 1949 och drevs initialt som en stiftelse. Sedan dess har bolaget varit den största 

bostadsaktören i Älvkarleby kommun. 1997 ombildades stiftelsen till aktiebolag. . I december år 2020 

förvärvades de helägda dotterbolagen Bodarna i Skutskär AB (559231-0832) och Bashus i Skutskär AB 

(559230-9974). Bolagen bedriver fastighetsförvaltning i de egna fastigheterna Siggeboda 3:4 och Siggeboda 

17:36. Inga ytterligare bolag ingår i Älvkarlebyhus-koncernen. 

Älvkarlebyhus har till uppgift att skapa varierat boende med bra kvalitet för kommunens invånare. En bra bostad 

är en förutsättning för ett bra liv. Älvkarlebyhus ägs av Älvkarleby kommun och spelar en betydelsefull roll 

genom att verka för utveckling av goda och trygga boendemiljöer. I ett led att verka för integration och att få 

nyanlända att hyra lägenheter accepterar Älvkarlebyhus både etableringsersättning och försörjningsstöd som 

inkomst. 

Årets resultat blev 6,2 (-1,5) mnkr vilket ligger i linje med budgeterat resultat. 

Under de senaste åren och flera år framöver kommer stamrenoveringar att genomföras i ett antal fastigheter. Det 

finns en viss risk att de till byggnaderna tillförda värdena medför ett för högt bokfört värde, vilket kan skapa 

nedskrivningsbehov. 

De senaste åren har vakansgraden på lägenheter varit låg och bedöms framöver inte utgöra någon större risk. 

Dock har det i vissa områden tagit längre tid än tidigare att få lägenheter uthyrda. Lokaler medför en större 

osäkerhet och beräkning av hyresintäkter bör göras med stor försiktighet. 

Älvkarleby Vatten AB 

Bolaget bildades och startade sin verksamhet 2008 och ska enligt gällande bolagsordning äga och förvalta den 

allmänna VA-anläggningen i Älvkarleby kommun samt därmed förenlig verksamhet samt ha huvudmannaskapet 
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för den allmänna VA-anläggningen i Älvkarleby kommun. Älvkarleby Vatten AB har sitt säte i Älvkarleby 

kommun, Upplands län. 

Koncernen 

I Gästrike Vatten koncernen ingår förutom moderbolaget Gästrike Vatten AB följande dotterbolag: 

 Gävle Vatten AB 

 Hofors Vatten AB 

 Ockelbo Vatten AB 

 Älvkarleby Vatten AB 

 Östhammar Vatten AB 

Ägarförhållanden 

Älvkarleby Vatten AB är ett dotterbolag till moderbolaget Gästrike Vatten AB. Kommunerna Gävle, Hofors, 

Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar äger gemensamt Gästrike Vatten AB. Gästrike Vatten AB innehar 99 % av 

aktierna och Älvkarleby kommun äger resterande 1 % men har kontroll över samtliga röster i bolaget. 

Verksamheten samt väsentliga händelser 

Älvkarleby Vatten AB tillhandahålla anläggningar för allmänna vattentjänster i Älvkarleby kommun. 

Tillsammans med moderbolaget Gästrike Vatten AB säkerställs en långsiktigt hållbar VA-verksamhet som följer 

av huvudmannaskapet enligt lagen om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) innefattande produktion och 

distribution av dricksvatten samt avledande och omhändertagande av avloppsvatten samt administration för 

detta. 

Älvkarleby Vatten ABs förutsättningar på marknaden betraktas som stabila. Bolaget har en lagstiftad 

monopolställning i rollen som kommunens leverantör av vatten- och avloppstjänster. 

Omfattande arbete med att hitta och åtgärda läckor på ledningsnätet med gott resultat. 

Ledningsförnyelse har under året utförts i Skutskär, Älvkarleby och Långsand. 

Utbyggnad av bostadsområdet Liljebacken har slutförts. 

Projekt för gemensam systemlösning för dricksvattenförsörjning i Gävle och Älvkarleby fortlöper. Flera 

parallella delutredningar pågår. 

Styrelsen har fattat beslut om yttrande rörande Länsstyrelsen i Uppsala län angående bildande av naturreservat 

för Häcksören. Efter 

Ökad digitalisering har fortlöpt genom övergång till digitala vattenmätare hos kund med fjärravläsning om än 

förskjutet i tid på grund av Corona-pandemin. 

Yttrande till samt dialog med Länsstyrelsen i Uppsala rörande naturreservat för Häcksören har skett i nära dialog 

med Älvkarleby kommun. Efter Länsstyrelsens beslut har styrelsen fattat beslut om att överklaga beslutet samt 

begärt anstånd för att utveckla överklagandet. I ärendet har nära dialog skett med Älvkarleby kommun. 

Kommunfullmäktige i Älvkarleby kommun har beslutat om höjning av anläggningsavgifternas nivå under åren 

2022-2024 i Älvkarleby kommun, för att avgifterna ska spegla intäktsbehovet vid anslutning. 

Intäkter och kostnader 

Årets resultat är 0, efter att 3,2 mnkr av intäkterna har redovisat som överuttag och bokförts som skuld till VA-

kollektivet. Huvuddelen av intäkterna kommer från brukningsavgifter, en mindre del av intäkterna kommer från 

periodens anläggningsavgifter. 

Över- eller underuttag arbetas in i bolagets ekonomiska plan och avgiftsuttaget balanseras mot verksamhetens 

kostnader. Den plan som läggs har sin grund i den strategi som styrelsen tagit fram och genom att avgiftsuttaget 

balanseras mot verksamhetens kostnader kan upparbetade över- eller underuttag återföras. 

Älvkarleby Vatten AB belastas av samtliga kostnader för sin VA-försörjning. Resurser som nyttjas gemensamt i 

Gästrike Vatten AB och som inte går att koppla direkt till ett anläggningsbolag fördelas genom en 

fördelningsnyckel som fastställts av styrelsen i Gästrike Vatten AB. Andelen av Gästrike Vatten ABs kostnader 

som belastar Älvkarleby Vatten AB uppgår till 7 %. 

Investeringar 

Årets investeringar uppgår till ca 8,6 mnkr varav ca 2,8 mnkr avser ett större exploateringsområde. Övriga 

investeringar avser främst ledningsnätsförnyelse. 
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Gästrike Räddningstjänst (kommunalförbund) 

Gästrike Räddningstjänst är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten i fem kommuner; Gävle, 

Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby. Gästrike Räddningstjänst styrs av en politiskt tillsatt direktion, 

bestående av tolv ledamöter och tolv ersättare från de fem medlemskommunerna. 

Antalet politiker från varje kommun fördelas enligt kommunstorleken. Förbundets största kommuner, Gävle och 

Sandviken, har tre ordinarie ledamöter och tre ersättare vardera. Ockelbo, Hofors och Älvkarleby har två 

ordinarie ledamöter och två ersättare vardera. 

Medlemskommunernas uppdrag till förbundet redovisas i en förbundsordning. I den beskrivs räddningstjänstens 

ansvarsområden och kommunernas ansvarsområden enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO. 

Inom medlemskommunerna ska Gästrike Räddningstjänst genomföra räddningsinsatser för att skydda och rädda 

människor, egendom och miljö. Gästrike Räddningstjänst ska enligt förbundsordningen arbeta för att minska 

sannolikheten för att bränder inträffar, samt minska konsekvenserna av de bränder och olyckor som inträffar. 

  

 

Årets resultat 

Gästrike Räddningstjänst har som målsättning att ha en god ekonomisk hushållning som bland annat innebär att 

ekonomin ska vara i balans. För räkenskapsåret 2021 redovisar förbundet en resultat på 4,9 (-4,4) mnkr, vilket 

har minskat det egna kapitalet från 25,2 mnkr till 20,8 mnkr. 

För räkenskapsåret 2019 redovisade förbundet preliminärt en förlust på -11,2 mnkr, framför allt på grund av 

höga pensionskostnader. Ett extra kommunbidrag, på 11,2 mnkr, erhölls från ägarkommunerna varefter 

förbundet redovisade ett nollresultat för 2019. 2018 räddades resultatet av en kraftig nedskrivning av 

pensionsskulden vilket medförde mycket låga pensionskostnader. Pensionskostnaderna har de senaste åren 

varierat kraftigt, 

Förbättringen av resultatet beror framför allt på betydligt lägre pensionskostnader under 2020 jämfört med 2019, 

totalt lägre kostnader med 8,2 mnkr. Prognoserna från KPA förändrades kraftigt under året utifrån förändringar i 

olika parametrar. Den senaste prognosen resulterade i en pensionskostnad för 2020 på 11,1 mnkr jämfört med 

19,3 mnkr föregående år. Under året har extra tillskott i form av ökat kommunbidrag skjutits till förbundet med 

en total summa om 16,9 mnkr. Detta för att i ingången till 2022 nollställt ackumulerade negativa 

balanskravsresultat, vilket även inkluderar det underskott som skulle uppstått 2021 om inte tillskottet skett. 

Anledningen är den nya förbundsordning som börjar att gälla från och med den 1 januari 2022, där 
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fördelningsnyckeln avseende kommunbidrag är förändrad jämfört med tidigare. Resultatet för räkenskapsåret 

2021 innan det extra tillskottet är -12 mnkr. 

Kommunbidraget innan det extra tillskottet ökade med 6 mnkr jämfört med föregående år. Del av denna ökning 

är gjord för att finansiera den nya heltidsstationen i Rörberg som driftsattes under tertial 2. Ökningen är dock inte 

tillräcklig för att täcka den underfinansiering förbundet har att hantera, som avser den totala verksamheten. 

Utfallet innan det extra tillskott som skett är -12 mnkr vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med 12 

mnkr. När beslutet togs avseende budget 2021 gjordes en justering av pensionskostnaderna för att få en budget i 

balans, det vill säga ett nollresultat. Det motsvarar ett belopp för helåret på - 6,9 mnkr, vilket är den största 

enskilda anledningen till differensen jämfört med budget. I driftredovisningen, se sida 36, syns denna post under 

Verksamhetsstöd, vilket förklarar den stora avvikelsen jämfört med budget. 

Under året har ett arbete med möjliga besparingsåtgärder utförts. Mot bakgrund av att bemanning måste finnas 

dygnet runt och under årets alla dagar var möjligheterna till större kostnadsbesparingar som gav effekt 2021 

begränsade. De stora insatserna som inträffat under året påverkar också förbundet med kostnader som inte är 

budgeterade för. Nettokostnaden för översvämningarna slutade på 0,6 mnkr vilket till största del består av 

övertidskostnader. Trots fyra större insatser under året är ingen av dem enskilt så stora att de över stiger den 

självrisk enligt 7 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, vilket hade inneburit att drabbad kommun 

svarat för kostnader som överstigit detta belopp. 

  

Gästrike återvinnare (kommunalförbund) 

Kommunalförbundet Gästrike återvinnare bildades 2001 av Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby 

kommuner. Totalt har förbundet idag 140 medarbetare. Förbundets uppdrag är formulerat i förbundsordningen. 

Förbundet ska ansvara för den kommunala avfallshanteringen och bidra till en hållbar regional utveckling genom 

att strategiskt utveckla avfallshanteringen.  Förbundet arbetar samtidigt för att samhällets nationella, regionala 

och lokala miljömål uppnås. Vidare främjar, stödjer och utvecklar Gästrike återvinnare medborgarnas och 

näringslivets kunskaper och kompetens kring avfallshanteringens roll i produktion och konsumtion för att skapa 

ett hållbart samhälle. 

Förbundet samarbetar med offentliga, kommunala och privata aktörer för att utbyta kunskap och skapa lösningar 

för att uppnå största möjliga nytta för samhälle, miljö och kunder. 

Styrning 

Förbundet styrs i princip som en kommun, genom ett förbundsfullmäktige med fyra ordinarie representanter från 

respektive medlemskommun, dvs 20 politiker, och en förbundsstyrelse med en ordinarie representant från 

respektive medlemskommun. Ordförande utses av Gävle kommun och vice ordförande av Sandvikens kommun. 

Samtliga ledamöter har dock en röst som väger lika tungt. 

Finansiering 

Verksamheten vad gäller det kommunala ansvaret för avfall finansieras genom avfallstaxan. Taxan beslutas av 

respektive medlemskommun. I den delen får förbundet inte ha något ekonomiskt vinstintresse. Avfallstaxan 

består av en grundavgift och en rörlig hämtningsavgift och beslutas i respektive medlemskommun. Taxan är 

miljöstyrande och med det menas att abonnenten kan påverka sin kostnad genom att minska och sortera sitt 

avfall och därigenom också välja mindre sopkärl och glesare hämtningsintervall. 

Kvalitet och miljö 

Sedan år 2009 är förbundet kvalitets- och miljöcertifierade enligt både ISO 9001 och 14001. En kvalitetsstämpel 

på att Gästrike återvinnare arbetar strukturerat med kvalitets- och miljöarbete. 

Resultat 

Kommunalförbundet har bedrivit sitt 20:e verksamhetsår och visar per sista december ett resultat på +9,9 (5,8) 

mnkr. Budgeterat resultat för året uppgick till 4,0 mnkr. 

  

IT-nämnden 

Nämndens ansvarsområde är övergripande IT-strategiska och IT-taktiska frågor samt IT-operativa insatser för 

kommunerna enligt de definitioner och beslut som tas av nämnden. 

Nämnden ska arbeta för att möjliggöra för kommunerna att arbeta i en samverkanskultur för att få mer effektiva 

lösningar för såväl kärnverksamheterna som IT-verksamheten. Nämndens ansvar är även att medverka i de fem 

kommunernas digitala utvecklingsarbete samt stödja samordning av verksamhetsutvecklingsinsatser som är IT-

relaterade. Nämnden ska sträva efter att arbeta i en samverkans- och samförståndskultur. 
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Övergripande inriktningsmål 

Nämnden ska även verka för att kontinuerligt effektivisera IT-verksamheten för att kunna leverera IT-tjänster till 

förvaltningarna till överenskomna servicenivåer. Uppdraget innefattar även att ge överenskommet stöd för IT-

relaterade verksamhets- och utvecklingsfrågor. 

Uppdrag och uppgifter: 

Den gemensamma nämnden ansvarar för: 

 strategisk och taktisk utveckling av IT-relaterade områden 

 support/helpdesk av IT-relaterade områden 

 IT-drift av den centrala servermiljön för kommunerna 

 att leda en referensgrupp för inköp och logistik av gemensamma IT-produkter och IT-tjänster 

 hantering av telefonifunktionen enligt separata överenskommelser med varje kommun 

 inventarieadministration för IT-relaterade produkter, samt motsvarande stöd för 

 inventarieadministration av förvaltningarnas verksamhetskritiska IT-system 

 förvaltningarnas kommunikationsnät 

 avtal som är en förutsättning för nämndens ansvarsområden 

Dessutom har nämnden i uppdrag att vara stöd: 

 i kommunernas digitala utveckling/digitala transformation 

 för verksamheterna vid upphandling av förvaltningsspecifika IT-produkter och IT-tjänster, inklusive 

produkt- och modellval 

 för förvaltningar vid IT-projekt och andra utvecklingsprojekt 

Analys och kommentar till utfall 2021 

Den gemensamma IT-nämnden har en så kallad nollbudget. Budgeterade intäkter och kostnader är lika stora och 

eventuella avvikelser regleras mot respektive medlemskommun så att resultatet för IT-nämnden blir noll. Från 

budget 2020 till 2021 så skrevs budgeten upp med 0%, d.v.s. IT-förvaltningen fick i uppdrag att effektivisera 

verksamheten för att motverka kostnadsökningarna. 

IT-nämnden åtog sig att leverera så mycket IT som möjligt utan att få mer resurser. Budgeten hölls under året, 

men det innebar tyvärr två stoppade projekt då kostnaderna skenat för inhyrd expertis i form av konsulter. 

Årets kostnad för IT-centrum är 67 840 tkr varav 489 tkr avser licenser för Tierpsbyggen, Temab och 

Älvkarlebyhus. 

Kostnaden exklusive bolagens licenser, 67 351 tkr, har fördelats på medlemskommunerna enligt följande: 

 Tierp 14 898 tkr 

 Älvkarleby 7 510 tkr 

 Heby 14 523 tkr 

 Knivsta 16 275 tkr 

 Östhammar 14 145 tkr. 
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Ekonomimodellen, det vill säga hur kostnaderna fördelas mellan medlemskommunerna, reviderades under år 

2021. 

Kostnaderna är indelade i 3 olika kategorier. Medlemsavgift, IT-tjänsteavtal och kommunspecifikt. 

Medlemsavgift: Kostnader för arbetskraft, värdskap Tierp, konsulter, förbrukningsmaterial och övriga kostnader 

samt gemensamma kapitalkostnader. 

IT-tjänsteavtal: Kostnader för licenser, support/service/underhållsavtal och telefoni. 

Kommunspecifikt: Kostnader för nät och kommunikation, kommunspecifika kapitalkostnader samt Knivsta och 

Hebys kostnader för extern drift. 

Verksamheternas investeringsrapport 

 

Byggandet och investeringarna i de nya centrala servermiljöerna och det kommande nya datacentret samt det 

datanät(WAN) som byggs mellan de fem kommunerna kunde inledas under 2021. Upphandlingen och avtalet för 

datacenter genomfördes under 2020. Konsolideringen kommer att innebära kostnadsreduceringar i förhållande 

till att hålla liv i och återinvestera i flera olika servermiljöer för de fem kommunerna. 

  

Lönenämnd 

Den gemensamma lönenämnden köper driften från enheten Lönecentrum inom Gemensam service i Tierps 

kommun. Lönenämnden har en nollbudget, eventuella avvikelser uppstår hos Lönecentrum och regleras därifrån 

till Lönenämnden och sedan mot respektive kommun. 

Lönecentrums kostnader fördelas mellan de samverkande kommunerna enligt en fördelningsnyckel som baseras 

på antalet lönespecifikationer. 

De totala kostnaderna för år 2021 är 10 389 tkr och fördelas enligt följande: 

Kommun Fördelning Kostnad 2021 

Tierp 48 % 5037 

Älvkarleby 20 % 2098 

Knivsta 30 % 3084 

Temab 2 % 170 

Totalt 100 % 10389 

Lönecentrums årsutfall är +657 tkr, vilket ska jämföras med prognosen i delårsrapporten på 0 kr. Tierps kommun 

andel är 48 %, Knivsta kommun 30 %, Älvkarleby kommun 20 % och Temab 2 %. 

Överskottet beror främst på att Lönecentrum hade räknat med att ta kostnaden för pensionssupport vilket istället 

hanterades av respektive medlemskommun. Kostnader för konsulter, kurser och resor blev lägre än beräknat. 

Överförmyndarnämnd 

Nämnden är en gemensam nämnd tillsammans med övriga kommuner i länet, den har en gemensam budget, 

prognos och utfall. Precis som den gemensamma nämnden har sitt resultat och sina avvikelser mot budget och 

prognos så har varje kommun på motsvarande sätt sin egen budget och avvikelse. 
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Periodens resultat är ett överskott om 1,8 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget 

för perioden. Avvikelsen återfinns dels inom förvaltningens kansli och är lägre verksamhetskostnader än 

budgeterat dels lägre arvode till uppdragstagare för ensamkommande än budgeterat. Helårsprognosen som 

lämnades per augusti var ett överskott om 1,2 miljoner kronor, med ett prognosspann mellan 1,0-1,4 miljoner 

kronor. Resultatutvecklingen är större än helårsprognosen. 

Politisk verksamhet 

Politisk verksamhet består av övriga ställföreträdare (ej gode män för ensamkommande), kanslikostnader och 

mindre kostnader för den gemensamma nämnden (tex utlägg för politikerna). Periodens resultat är ett överskott 

om 1,5 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Avvikelsen återfinns 

främst inom förvaltningens kansli och är något lägre verksamhetskostnader (personal och övriga 

kanslikostnader) än budgeterat. Dels något lägre arvodeskostnader till uppdragstagare än budgeterat. 

Flyktingmottagande 

Flyktingmottagande består av gode män för ensamkommande barn och vissa kanslikostnader. Periodens resultat 

är ett överskott om 0,3 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. 

Avvikelsen är främst lägre arvode till uppdragstagare för ensamkommande än budgeterat. 

Avvikelsen är främst lägre arvode till uppdragstagare för ensamkommande än budgeterat. Förvaltningen har 

färre ärenden för ensamkommande än budgeterat. I budgeten för detta år ligger 60 ärenden för ensamkommande, 

vid december månads utgång finns 34 aktiva ärenden. 

Investeringar 

Förvaltningen har inte haft några investeringar under året. 
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1.2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Översikt - Kommunövergripande mål 

 

Övergripande 

målområde – 

Tillsammans i 

Älvkarleby kommun

Mål 4 – God 

utbildning för alla

Mål 8 – Anständiga 

arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt

Kommunens alla mål 

ska uppnås genom 

prioriteringar och rätt 

ekonomiska analyser

Vi ska höja 

utbildningsnivån i 

kommunen och öka 

behörigheten till 

gymnasiet

Minskad arbetslöshet 

och minskat 

ekonomiskt 

utanförskap, med 

särskilt fokus på unga

Medborgaren ska känna 

sig trygg och säker i 

Älvkarleby kommun

Våra 

vuxenutbildningar ska 

matcha individens 

och 

arbetsmarknadens 

behov

Kommunen ska bedriva 

en kostnadseffektiv 

verksamhet och årligen 

förbättra sitt 

kostnadsläge gentemot 

standardkostnaderna.

För att kunna klara 

framtida 

kompetensförsörjning 

ska kommunen erbjuda 

heltid för anställda som 

så önskar.

Mål 9 – Hållbar 

industri, innovationer 

och infrastruktur

Mål 10 – Minskad 

ojämlikhet

Mål 12 – Hållbar 

konsumtion och 

produktion

Minst 90% av alla 

hushåll och 

verksamheter ska vara 

anslutna till snabbt och 

kapacitetsstarkt 

bredband minst 100 

Mb/sek till 2020. Till 

2030 ska 100% vara 

uppnått.

Kommunen ska 

skapa förutsättningar 

för boende i livets alla 

skeenden.

Upphandlingar och 

inköp ska präglas av 

närhet och ekologisk 

hållbarhet.

Vi ska främja 

besöksnäringen och 

synliggöra våra kultur- 

och naturvärden i syfte 

att fler upptäcker och 

besöker Älvkarleby 

kommun

Vi ska vara en 

arbetsgivare som 

främjar god 

arbetsmiljö och våra 

medarbetare ska ges 

delaktighet och 

inflytande på våra 

arbetsplatser.

Kommunen ska stödja 

kultur- och 

föreningsverksamhet 

som stärker människors 

gemenskap och 

minskar utanförskap 

och ensamhet

Antalet företag i 

kommunen ska öka

Vård och omsorg ska 

präglas av god kvalité 

med individens behov 

i fokus och för ett 

värdigt liv. 

Främja hållbar mobilitiet

Befolkningsökning om 

minst 30 nya invånare 

per år

Minska digitalt 

utanförskap och öka 

digital delaktighet. 

Barn och ungdomars 

livsvillkor ska vara i 

fokus.
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Måluppfyllelse 

Målområde: Övergripande målområde - Tillsammans i Älvkarleby kommun 

 Kommunfullmäktiges mål: Kommunens alla mål ska uppnås genom 

prioriteringar och rätt ekonomiska analyser. 

Nämnderna har inte kopplat några mål mot detta övergripande mål. Därför görs bedömning att målet inte 

kommer att uppfyllas. 

 Kommunfullmäktiges mål: Medborgaren ska känna sig trygg och säker i 

Älvkarleby kommun. 

Kommunen har en god beredskap för att hantera allvarliga störningar, och säkerställer därmed kontinuitet i 

kommunens samhällsviktiga verksamheter. Under år 2021 har detta testats i skarpt läge i samband med de 

utmaningar som pandemin har utsatt kommunens olika verksamheter för. Det regelbundna arbetet för att öka 

känslan av trygghet i kommunen, har skett inom flera förvaltningar, och målet för året bedöms vara uppnått. 

Målområde: God ekonomisk hushållning 

 Kommunfullmäktiges mål: Kostnaderna ska inte överstiga 98% av skatter, 

bidrag och övriga intäkter 

Kommunens resultat är vid slutet av året positivt och på den nivån att målet uppnås. På förvaltningsnivå 

redovisar dock Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden negativa resultat, medan Kommunstyrelsen och 

Samhällsbyggnadsnämnden visar positiva resultat. 

 Kommunfullmäktiges mål: Likvida medel ska i genomsnitt under ett år uppgå 

till minst 15 mnkr 

Likvida medel uppgår i snitt under året till drygt 89 065 tkr. Målet är uppnått. 

 Kommunfullmäktiges mål: Soliditeten inklusive pensionsåtaganden och övriga 

avsättningar ska öka med minst 1%-enhet årligen 

Soliditeten inklusive pensionsåtagande uppgår till 4 procent för år 2021, och vilket är en ökning med fem 

procentenheter jämfört med år 2020. Målet bedöms vara uppnått. 

 Kommunfullmäktiges mål: Investeringar ska vara självfinansierade, långsiktiga 

strategiska investeringar undantas 

Samtliga investeringar som har gjorts under 2021 är självfinansierade, målet bedöms därmed vara uppnått. 
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Målområde: Mål 4 - God utbildning för alla. 

 Kommunfullmäktiges mål: Vi ska höja utbildningsnivå i kommunen och öka 

behörigheten till gymnasiet 

Målet om en höjd utbildningsnivå och ökad behörighet till gymnasiet bedöms delvis vara uppnått. Inom vissa 

ämnen och årskurser kan förbättrade resultat mätas, medan relativt låga meritvärden mäts i exempelvis 

matematik och idrott och hälsa. Generellt sett har flickor högre meritvärde än pojkar i årskurserna 6-9. 

För att arbeta mot att nå målet under 2022 kommer handlingsplaner gällande matematik, svenska, engelska och 

naturorienterande ämnen att utformas. Det kommer att arbetas med åtgärder för språkfrämjande arbetssätt, samt 

att arbetet kring stöd i samtliga ämnen kommer att fortsätta. 

 Kommunfullmäktiges mål: Våra vuxenutbildningar ska matcha individens och 

arbetsmarknadens behov. 

Vi har två utbildningar som det finns stort arbetskraftsbehov i kommunen samt närliggande kommuner 

Trots att aktiviteter inte har kunnat erbjudas på samma sätt som innan pandemin, så har verksamheten kunnat 

genomföras på ett tillfredsställande sätt, och målet bedöms vara uppnått. Periodvis har aktiviteterna pausats på 

grund av pandemin och avsaknad av lämpliga lokaler. Vissa aktiviteter har erbjudits digitalt. Arbetet bedöms 

kunna återupptas i sin ursprungliga och planerade form under våren 2022 då restriktionerna har lättats och ny 

lokal har ordnats. 

Målområde: Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

 Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet och minskat ekonomiskt 

utanförskap, med särskilt fokus på unga. 

Samtliga ungdomar som sökt sommarjobb och uppfyllt kraven har erbjudits ett sommarjobb i Älvkarleby 

kommun, även om läget har varit svårare på grund av pandemin där många verksamheter inte har haft möjlighet 

att ta emot sommarjobbare. 

Serviceavdelningen har löpande tagit emot personer med olika behov av arbetsmarknadsåtgärder i sin 

verksamhet. 

Inom Omsorgsförvaltningen har man uppnått sitt mål kring vräkningsförebyggande arbete, där inga vräkningar 

av barnfamiljer har skett. Ett aktivt arbete sker för att det fortsättningsvis inte heller ska behöva ske några 

vräkningar. 

Målvärdet för utbetalningar inom försörjningsstöd nås tyvärr inte. Analyser inom verksamheten visar att det är 

en (1) person mer, bland unga vuxna, än föregående år som har försörjningsstöd. De personer som det främst 

berör är de som inte klarat gymnasium, har en psykisk ohälsa som är för "mild" för att få tillräcklig stöttning. 

Många av dessa kommer också från socioekonomiskt utsatta familjer. 

Antalet avhopp från gymnasiet var under 2021 två stycken, från nationella program. 

 Kommunfullmäktiges mål: Kommunen ska bedriva en kostnadseffektiv 

verksamhet och årligen förbättra sitt kostnadsläge gentemot 

standardkostnaderna 

På övergripande nivå har kommunstyrelsen under året arbetat med att ytterligare säkerställa en effektiv och 

tydlig budgetprocess för att respektive nämnd och förvaltning ska få en korrekt tilldelad ram att förhålla sig till, 

och som är baserad på den kostnadsnivå som verksamheterna förväntas ligga på sett till standardkostnader. 

Arbetet kring detta har fallit väl ut, och målet med arbetet bedöms vara uppnått. En del av kommunens kostnader 

är dock är dock inte förbättrade jämfört med tidigare år, varför målet totalt sett endast delvis bedöms vara 

uppnått. 



Årsredovisning 2021 26(69) 

 Kommunfullmäktiges mål: För att kommunen ska klara framtida 

kompetensförsörjning ska kommunen erbjuda heltid för anställda som så 

önskar. 

De nyanställningar som har gjorts inom kommunstyrelsen är samtliga heltider. Inom Omsorgsförvaltningen är 

det vanligt att medarbetare väljer att arbeta deltid, men trots detta är sysselsättningsgraden inom nämndens 

verksamhetsområde relativt hög. För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att samtliga tjänster utgår 

från heltid, men om en enskild medarbetare sedan väljer annat bör arbetsgivaren ta detta i beaktning. Målet 

bedöms vara uppnått. 

Målområde: Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 

 Kommunfullmäktiges mål: Befolkningsökning om minst 30 nya invånare per år. 

Befolkningsökningen år 2021 uppgick till 116 personer, och målet är därmed uppnått. De nämndmål som har 

satts för att uppnå kommunfullmäktiges mål har även dessa uppnåtts genom marknadsföringsinsatser, 

företagsevenemang och ett bra resultat i NKI (nöjd kundindex). 

 Kommunfullmäktiges mål: Minst 90 procent av alla hushåll och verksamheter 

ska ges möjlighet att ansluta till snabbt och kapacitetsstarkt bredband med 

minst 100 Mb/sek till 2020. Till 2030 ska 100% vara uppnått 

Älvkarleby är en av de fibertätaste kommunerna i Uppsala län. Idag har 96% av alla hushåll och verksamheter i 

kommunen tillgång till snabbt bredband, dvs att anslutningspunkt finns inom 50 meter från fastighetsgräns. 

Projektet på Västanån – Laxön – Älvkarleö är helt färdigt och såväl hushåll som verksamheter har kunnat koppla 

upp sig. Post och telestyrelsen har beviljat IP Only stöd för att fortsätta bygga ut fibernätet i Älvkarleby 

kommun. Under 2022 kommer IP Only kunna erbjuda ytterligare 150 personer att ansluta sig till fibernätet i 

områdena Långgatan, Galleråvägen och Ambricka. Målet bedöms delvis vara uppnått. 

 Kommunfullmäktiges mål: Vi ska främja besöksnäringen och synliggöra våra 

kultur- och naturvärden i syfte att fler upptäcker och besöker Älvkarleby 

kommun. 

Flertalet marknadsföringsinsatser riktade mot bostad och turism för att öka kommunens synlighet har genomförts 

under året. En positiv nyhet är att det är fler invånare än på många år i Älvkarleby kommun. Vid halvårsskiftet 

hade kommunen 9 614 invånare, det är den högsta siffran sedan 1981, och siffran har sedan ökat till 9 627 

invånare vid årsskiftet. Detta tillsammans med att fler tomter och hus säljs i kommunen har uppmärksammats vid 

ett flertal tillfällen i lokala medier. Målet bedöms vara uppnått. 

 Kommunfullmäktiges mål: Antal företag i kommunen ska öka 

Företagen i Älvkarleby ökar till antalet. Under år 2021 har 63 st nya företag startats och det finns nu totalt 527 

företag registrerade i Älvkarleby kommun. Målet är uppnått. 

En rad aktiviteter har erbjudits för att främja företagande. Avdelningen för Näringsliv- och utveckling har 

erbjudit kostnadsfria starta-eget-utbildningar. Inspirationskväll med Almi och Nyföretagarcentrum genomfördes 

våren -21. Regelbundna träffar med kommundirektör, kommunstyrelsens ordförande och representanter från 

näringsliv och utveckling med Företagsgrupp Älvkarleby har skett under året. Näringsliv och utveckling har 

drivit arbetet med att utse årets företagare och årets Älvkarlebyentreprenör. Andra aktiviteter som har 

genomförts under året är webbinarium med Markus Eld med temat Svemester, kommunen har deltagit i projektet 

100 nya bussar Uppsala län för att locka fler besökare till länet, samt deltagit i projektet Stärk besöksnäringen i 

biosfären, ett projekt tillsammans med Heby och Tierp. 

Målområde: Mål 10 - Minskad ojämlikhet. 

 Kommunfullmäktiges mål: Kommunen ska skapa förutsättningar för boende i 

livets alla skeenden. 

Nämnderna har inte kopplat några mål mot detta övergripande mål. Därför görs bedömning att målet inte 
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kommer att uppfyllas. 

 Kommunfullmäktiges mål: Vi ska vara en arbetsgivare som främjar god 

arbetsmiljö och våra medarbetare ska ges delaktighet och inflytande på våra 

arbetsplatser. 

Målet anses som delvis uppfyllt, till största del på grund av att uppföljningen till största del baseras på vår 

medarbetarenkät som endast genomförs jämna år. 

Kommunstyrelsen har genomfört en mindre undersökning baserat på HME-index där man uppnått ett värde på 

80, vilket tolkas som ett väldigt gott resultat. Detta trots att värdet minskat något från föregående år, men det 

beror troligen delvis på pandemin, samt den omorganisation som genomförts. 

  

 

 Kommunfullmäktiges mål: Vård och omsorg ska präglas av god kvalité med 

individens behov i fokus och för ett värdigt liv. 

Mätetalet avseende utfallen i den nationella brukarundersökning, "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen", finns 

inte tillgängliga då enkätundersökningen är kraftigt försenad. Resultat från den kommer att presenteras under 

våren 2022. De målvärden som nämnden beslutat om är satta utifrån ett mycket gott resultat föregående år, vilket 

kan vara svåra att överträffa. Däremot har det under året fortlöpande vidtagits åtgärder för att säkerställa att 

verksamheterna drivs med ett högt kvalitetsmedvetande. Omsorgsnämnden har under året antagit en ny riktlinje 

för ledningssystemet för kvalitet som syftar till att ytterligare stärka kvalitetsarbetet. En förvaltningsövergripande 

egenkontroll har genomförts med ett gott resultat, varför målet bedöms vara uppnått. 

 Kommunfullmäktiges mål: Minska digitalt utanförskap och öka digital 

delaktighet. 

Arbetet med att minska det digitala utanförskapet pågår både inom Samhällsbyggnadsförvaltningen och 

Utbildningsförvaltningen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu med det sista för att lansera en e-tjänst för att söka bygglov. Just 

nu pågår tester av tjänsten och förhoppningen är att den kommer att vara i drift tidigt under 2022. 

Inom utbildningsförvaltningen arbetar man aktivt med att skapa en likvärdighet i utbildningen för att skapa god 

kvalitet, trygghet och en bra miljö. 

 Kommunfullmäktiges mål: Barn och ungdomars livsvillkor ska vara i fokus 

Omsorgsnämnden har arbetat aktivt med samverkansmöten inom och utanför kommunens egna organisation. 

Baserat på uppföljningen av Liv och hälsa har en dialog kring hälsoäventyret startat kring hur vi kan arbeta med 

åtgärder utifrån det försämrade resultatet i enkäten. 

Utbildningsförvaltningen arbetar med fortsatt utveckling av arbetet med psykisk hälsa både på regional och lokal 

nivå. Kommunens grundskolor arbetar systematiskt med fysisk aktivitet, däribland aktiva raster och 

rörelsepauser. Pandemin har medfört ett ökat intresse för hållbar utveckling, tex uteverksamhet, rörelse och 

hygien. 

Målet anses därför vara uppnått. 

Målområde: Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion. 

 Kommunfullmäktiges mål: Upphandlingar och inköp ska präglas av närhet och 

ekologisk hållbarhet. 

Under hösten 2021 tillträdde en ny upphandlare efter att tjänsten hade varit vakant sedan i våras. Ny 

upphandlingspolicy och nya inköpsriktlinjer har tagits fram under året, och beslutades i kommunfullmäktige i 

februari 2022. Målet bedöms vara uppnått. 
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 Kommunfullmäktiges mål: Kommunen ska stödja kultur- och 

föreningsverksamhet som stärker människors gemenskap och minskar 

utanförskap och ensamhet 

Under våren 2021 fick en stor del av den planerade verksamheten ställas in på grunda av de restriktioner som 

följde av pandemin. Under hösten kunde dock en gedigen programverksamhet genomföras, dock med ett 

begränsat antal besökare per evenemang. Ingen förening har fått minskat föreningsstöd på grund av att 

verksamheten minskat eller pausats under pandemin. Målet bedöms vara uppnått. 

 Kommunfullmäktiges mål: Främja hållbar mobilitet. 

Nämnderna har inte kopplat några mål mot detta övergripande mål. Därför görs bedömning att målet inte 

kommer att uppfyllas. 
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1.2.6 Händelser av väsentlig betydelse 

Väsentliga händelser 

Kommunstyrelsen 

 För kommunstyrelsen är den enskilt viktigaste händelsen under år 2021 den pågående pandemin Covid-

19. Pandemin har inneburit mer arbete än beräknat med avseende på krisledning och samordning. Såväl 

stabsarbete internt som samverkan externt har tagit tid och resurser från annat planerat arbete. Bland 

annat har fixarservice, företagsbesök, arbetsmarknadsaktiviteter och utbildningar inom HR-området 

blivit uppskjutna eller helt ställts in. Till skillnad får år 2020 har dock en del utvecklingssatsningar 

kunnat genomföras parallellt med krishanteringen. Bland annat har ett nytt telefonisystem och ett nytt 

ärendehanteringssystem kunna implementeras. 

 Kommunalförbundet Gästrike Räddningstjänst ansvarar för räddningstjänsten i Älvkarleby, Gävle, 

Sandviken, Ockelbo och Hofors kommuner. Medlemskommunernas uppdrag till förbundet redovisas i 

en förbundsordning. Den styr också hur kommunerna ska dela på kostnaderna för räddningstjänsten. 

Under år 2021 har en ny förbundsordning tagits fram. Den innebär bl a att medlemskommunernas 

kostnader fördelas annorlunda. För Älvkarleby innebär det att den årliga avgiften till förbundet minskar 

med 31 % från och med år 2022. Detta motsvarar en besparing på ca 3,6 mkr jämfört med lagd budget 

för 2022.  

 Satsning på utvecklingsfrågor Kommunstyrelseförvaltningen bedriver en särskild satsning avseende 

utvecklingsfrågor. Under år 2021 har en verksamhetsutvecklare anställts som kommer att driva 

verksamhetsutveckling både inom kommunstyrelsen men också ansvara för en utvecklingspott om 

1,5 mkr som hela kommunen kan äska pengar från under 2022.  

 Under året har politiskt beslut fattats om att kommunen ska delta i SKRs projekt Effektivare kommun. 

Projektet påbörjades i september 2021 och beräknas avslutas i december 2022. Syftet med projektet är 

att öka kunskapen kring effektivitet utifrån samspelet mellan insatta resurser och producerad volym och 

kvalitet. Kunskaperna som förvärvas i projektet förväntas efter avslutat projekt mynna ut i ett 

utvecklingsarbete för en ökad effektivitet. Under 2021 har en nulägesanalys tagits fram, som blir 

avstampet för det förbättringsarbete som sedan tar vid under 2022, där arbetet sedan avslutas med 

summering, analys och lärande i samband med årets slut. 

 En ny upphandlingsorganisation har tagit form under året, och förslag till ny upphandlingspolicy och 

inköpsriktlinjer har tagits fram. Beslut om dessa fattades i KF i februari 2022. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 En hög personalomsättning har inneburit försiktighet med att starta nya projekt då det varit flera 

vakanta tjänster. Dessa är nu återbesatta och i samband med detta har en organisationsförändring 

genomförts för att skapa ett tydligare ledarskap. Vissa tjänster har även fått ett förändrat innehåll för att 

även skapa högre kompetens samt att minska förvaltningens sårbarhet. 

 Under året har trycket på bygglov varit stort. Antalet av ny- och tillbyggnad har ökat under året i 

förhållande till tidigare år. För att fortsätta bibehålla en god service och tillgänglighet för våra invånare, 

samt säkerställa att vi klarar lagkrav för tillsyn, har Bygg och Miljö tillfälligt förstärkt bemanningen 

med en bygglovshandläggare. Nya arbetssätt har implementeras inom Miljötillsyn, där en del av tillsyn 

har även har utförts på distans eftersom det har varit svårt att besöka verksamhetsutövare på plats 

utifrån rådande pandemi. Under 2021 har ett arbete påbörjas inom planteamet utifrån ny lag som träder i 

kraft 1:a januari 2022. Arbetet kommer att resultera i en ny GIS-plattform för kommunen. 

 Pandemin har påverkat verksamheten mycket. Biblioteket har varit öppet men med budskapet "håll ditt 

besök kort". Inga program/arrangemang har kunnat genomföras, förutom utställningsverksamheten. 

Idrottsanläggningar och föreningsverksamheten har påverkats av restriktioner och pandemilagen. Även 

fritidsgården påverkades av detta men har hållit öppet med begränsat antal. Pandemin påverkade även 

friluftslivet men då i positiv bemärkelse, fler har vistats och träffats ute. Det har gjort att tillsyn av 

exempelvis grillplatser samt vedkostnad ökat. 

 Under året har Serviceavdelningen startat ett centralförråd där alla verksamheter kan beställa bland 

annat handsprit, toalettpapper samt andra gemensamma produkter. Detta gör att kommunen gör bättre 

inköp samt minimerar risken för produktbrist. 

 En möbelpool har under året startats upp tillsammans med Omsorgsförvaltningens LSS verksamhet. 

Den tar hand om kommunens alla begagnade möbler och ersätter sedan kommunens behov i stället för 

att köpa nytt. Bara sedan uppstarten i år har det inneburit minskade inköpskostnader på ca 500 tkr. 

Förutom den ekonomiska vinsten har detta samarbete gett många brukare från LSS nya möjligheter till 

utvecklande sysselsättningstillfällen. 
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Omsorgsnämnden 

 Pandemin har även under 2021 haft en stor påverkan på nämndens verksamheter, vilket visat sig med en 

periodvis hög korttidsfrånvaro, ändrade arbetsformer, inställda utbildningar samt merkostnader för 

förbrukningsartiklar inom vård- och omsorg. Dess effekter på samhället i stort har lett till en ökad 

långtidsarbetslöshet där personer blir beroende av ekonomiskt bistånd för att klara sin dagliga livsföring 

vilket syns tydligt i nämndens ökade kostnader för försörjningsstöd. Vidare har Covid-pandemin 

inneburit att mycket av Vård- och omsorgsverksamheten präglats och styrts av att hantera pandemin 

och dess effekter på brukarna. Organisationen och dess chefer har på grund av detta inte haft möjlighet 

att arbeta med verksamhetsutveckling och effektiviseringar i den utsträckning som var planerat. 

 I allt väsentligt har Covid-pandemin kraftigt påverkat förutsättningarna för vård- och 

omsorgsverksamheten. Att löpande matcha verksamhetens behov mot den tillgängliga personalresursen 

har varit ett ständigt pågående arbete. Under året har en lokal färdigställts för att samla samtliga 

verksamheter inom IFO. Lokalen är tillgänglig, anpassad för den verksamhet som bedrivs där och där 

trygg och säker miljö både för klienter och medarbetare varit vägledande i utformningen. 

 Under januari till augusti har socialtjänsten fortsatt mottagit allvarliga hot, något som inneburit mycket 

höga merkostnader för verksamheten. I merkostnaden har inte räknats in den tid då personal arbetat 

med ärendet, tid då personal inte kunnat befinna sig på arbetet samt fått gå hem tidigare på grund av 

hot, utan det är enbart inräknat kostnader för väktare och konsulter. Ärendet beräknar ha kostat 

verksamheten, inklusive merkostnader, cirka 1,5 mkr. 

Utbildningsnämnden 

 Förskolor i Älvkarleby kommun har under 2020 samt 2021 gjort strukturförändringar gällande 

arbetssätt samt lokalförändringar. Det har gett ekonomiska vinningar med ett minskat prognosticerat 

underskott från början av året 2020 till 2021 på ca -6 mnkr, detta har lett till att förskolorna har budget i 

balans. 

 Pandemin har gett stora verkningar på verksamheterna då det har varit ansträngt för personal och, ur ett 

arbetsmiljöperspektiv, tufft år. Trots detta har förvaltningen lyckats hålla grundskolor och förskolor 

öppna under 2020 samt 2021. Det betyder att förvaltningen inte har någon studieskuld, och studierna 

har för eleverna kunnat genomföras på enligt sedvanlig ordning. Nya arbetssätt och planeringar som 

utarbetades under år 2020 har använts även under 2021. 

Älvkarlebyhus AB 

 Ny fastighetsvärdering som höjer värdet på bolagets fastigheter från 640 mnkr till 922 mnkr, en ökning 

av marknadsvärdet med 45 % på fyra år.  

 Försäkringspremierna har stigit med ca 45 %, vilket beror på de många bränder som har förekommit de 

senaste åren i flerbostadshus runtom i landet. 

Älvkarleby Vatten AB 

 Omfattande arbete med att hitta och åtgärda läckor på ledningsnätet med gott resultat. 

Ledningsnätsförnyelse har under året utförts i Skutskär, Älvkarleby och Långsand. 

 Utbyggnad av bostadsområdet Liljebacken har slutförts. 

 Projekt för Gemensam systemlösning för dricksvattenförsörjning i Gävle och Älvkarleby fortlöper. 

Flera parallella delutredningar pågår. 

 Styrelsen har fattat beslut om yttrande rörande Länsstyrelsen i Uppsalas angående bildande av 

naturreservat för Häcksören och efter Länsstyrelsens beslut har styrelsen fattat beslut om att överklaga 

Länsstyrelsen beslut samt begärt anstånd för att utveckla överklagandet. I ärendet har nära dialog skett 

med Älvkarleby kommun. 

 Kommunfullmäktige i Älvkarleby har beslutat om höjning av anläggningsavgifternas nivå under åren 

2022 - 2024 i Älvkarleby kommun för att de ska spegla intäktsbehovet vid anslutning. 

Gästrike räddningstjänst 

 Gästrike Räddningstjänsts uppdrag regleras av medlemskommunerna via förbundsordningen. I 

förbundsordningen beskrivs ändamålet med verksamheten och vilka uppgifter som 

medlemskommunerna ålagt förbundet enligt särskild lagstiftning. Fördelningen är från och med 2022 

baserad på invånarantal. Medlemsbidragen har under 2021 fördelats i enlighet med den för året gällande 

förbundsordningen (se fördelning på sid. 19). Under 2020 och 2021 har medlemskommunerna 

genomfört en översyn av förbundsordningen och tagit fram en ny version som gäller från och med 1 

januari 2022. I den nya versionen har kostnadsfördelningen mellan medlemskommunerna reviderats.  

 På grund av pandemin har Gästrike Räddningstjänst behövt pausa och ställa om delar av verksamheten 

gällande utbildningar och tillsyner under 2021. Detta har medfört att förbundet haft mindre intäkter än 
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förväntat under året.  

 Under 2021 har det inträffat flera större händelser i förbundet som påverkat ekonomin. För att hantera 

en större räddningsinsats krävs mycket resurser, både medarbetare och material, med ökade kostnader 

som följd.  

 Under året beslutade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om föreskrifter för kommunala 

handlingsprogram. Syftet med föreskriften är att likrikta de kommunala handlingsprogrammen i dels 

struktur och innehåll för möjlighet till jämförelse mellan olika räddningstjänstorganisationer. Nya 

handlingsprogram utifrån föreskriften skulle vara beslutade senast 1 januari 2022. Gästrike 

Räddningstjänst arbetade med revidering för att uppfylla föreskrifterna och beslutade i november om 

nytt handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. Vår bedömning är att det uppdaterade 

handlingsprogrammet inte kommer att påverka förbundet ekonomiskt och har så inte heller gjort 2021. 

Gästrike återvinnare 

 Pandemin har även under detta år delvis påverkat verksamheten som har bedrivits digitalt, och 

förbundet har inte varit särskilt drabbat av smitta hos sin egen personal. Besöksantalet ökade kraftigt 

under 2020 på grund av pandemin, men ökningen av r dock inte densamma under 2021. Trenden är 

sedan tidigare att antalet besökare ökar med ca 4% och för 2021 så har besöksantalet legat i linje med 

den förväntade utvecklingen. Förbundet har erhållit statligt coronastöd och fått ersättning för sjuklöner 

motsvarande 1,0 mnkr, i övrigt har förbundet haft ringa kostnader kopplade till pandemin. 

 Under ovädret den 17 - 18 augusti 2021 uppmätte SMHI nederbörd på 161,6 millimeter över Gävle och 

varav som mest 101 millimeter inom 2 timmar över Gävle. Den direkta konsekvensen av regnovädret 

var inte stor för förbundet och kunde hanteras på ett strukturerat sätt. Påverkan kom inte under natten 

när regnet pågick utan senare under dagen den 18/8 då vattnet började stiga. Utmarksvägen 14 

svämmade över och vatten kom in i byggnaden. En lastbil som stod vid sidan av fastigheten blev 

översvämmad och fick skador. Återvinningscentralen i Gävle fick hålla stängt under torsdagen då det 

inte gick att komma in eller ur anläggningen. Insamlingen av hushållsavfall och förpackningar blev 

något påverkade och i vissa områden fick vi en viss försening. Antalet ökade containerkörningar ökade 

med drygt 40% under augusti, vilket även medförde att antalet contianerkörningar ökade. Mängden 

material som behandlats ökade kraftigt under efterföljande veckor. Förbundet prioriterade att lösa 

uppgiften för medborgarna, ökade öppettiderna på återvinningscentralen och hyrde in extra chaufförer 

under perioden när det var som störst tryck på verksamheten. Detta resulterade i ökade personal- och 

konsultkostnader. Den totala merkostnaden för förbundet har beräknats till ca 1,5 mnkr. Kostnaderna 

anses inte vara extraordinära. 

 Under året så fattade riksdagen beslut om att returpapper inte längre ska vara en del av 

producentansvaret. Från och med 1/1 2022 kommer ansvaret att läggas på kommunerna att samla in och 

behandla returpapper och systemet ska finansieras genom avfallstaxa. Förbundet har under året 

upphandlat och skrivit avtal för att kunna sköta uppdraget. Ingen taxeförändring har beslutats i och med 

detta då det har varit svårt att förutse vilka kostnader som ansvaret skulle medföra. 

 Att medborgarna själva får lämna sitt grovavfall på återvinningsstationer har setts som en del i det 

kommunala monopolet att samla in hushållsavfall. I en ny dom från mark- och miljööverdomstolen så 

har ansvaret lämnats över till medborgaren att transportera avfallet. Det innebär att medborgare kan 

anlita någon, privatperson eller företag, att transportera sitt grovavfall till återvinningscentralen. För att 

ett företag ska få lämna avfall på återvinningscentralen så behöver de köpa ett företagskort. Ett företag 

erbjuder nu denna tjänst i Gävle och detta är bara i sin linda. Fler företag kommer med stor sannolikhet 

etablera sig inom detta i Gävle och i de andra kommunerna. Tillsynen på företaget ligger hos 

Länsstyrelsen.  

  

IT-nämnden 

 2021 blev året då IT-centrum gick i mål med några av de upphandlingar och projekt som skjutits till IT-

nämndens tillkomst av medlemskommunerna. Print-projektet med en och samma leverantör (Nordlo) 

för samtliga fem kommuners MFP(multi function printer) slutfördes. Telefoniupphandlingen 2020 

resulterade i en av samma digitala växellösning för alla fem kommunerna med Telia som leverantör. 

Sist in i denna lösning var Östhammar under våren 2021. 

 Andra stora projekt som drevs var bl.a. automatisk kontohantering(MIM, Microsoft Information 

Manager) via våra lönesystem samt införandet av digitala lösningar för utökad kollaboration(TEAMS 

”meetings only”), det förstnämnda projektet stoppades under sommaren 2021 p.g.a. oförutsedda 

komplikationer som ledde till stora konsultinsatser. Kostnaderna för projektet skenade och 

förvaltningsledningen pausade därför projektet till 2022. 

 IT-Centrum ser med glädje att verksamheterna i de fem kommunerna gradvis utökar sin samverkan och 



Årsredovisning 2021 32(69) 

möjlighet till robustare och kostnadseffektivare lösningar. Initiativ har tagits för att 

konsumentvägledningen för Knivstas innevånare kommer att hanteras av handläggare i Tierp. I och 

med de tekniska lösningarna så kommer innevånarna i Knivsta inte att märka någon skillnad. 

 Utöver ovanstående så har ytterligare ett par upphandlingar och projekt genomförts i samverkan, bl.a. 

ett för e-arkiv. 

  

Lönenämnden 

 Under året har personalen på Lönecentrum till största del arbetat på distans utifrån 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I slutet på året har rekommendationerna ändrats något 

vilket möjliggjort för en ökad närvaro på Lönecentrum. I samband med de ändrade 

rekommendationerna gjordes en planering för fortsatt distansarbete i kombination med arbete på 

huvudarbete platsen. 

 Kompetensen hos medarbetarna har under året ökat när det gäller digitala hjälpmedel men den 

psykosociala arbetsmiljön har upplevts som något försämrad under året. Då distansarbete skett under 

lång tid har medarbetarna saknat den sociala tillhörigheten. Vidare har framkommit en del brister 

gällande rutiner i arbetet kring vissa delar i löneprocessen och rapporteringsprocessen gällande till 

Skandia och Folksam. 

 Med anledning av Covid-19 har vissa utvecklingsprojekt blivit försenade vilket medför att kostnaderna 

för konsulter varit lägre. Kostnaderna för datorer har förändrats då byte av datorer enligt planering skett 

under året. 

 Överförmyndarnämnden 

 Under våren 2021 presenterades SOU 2021:36 God man och förvaltare – en översyn som föreslår en 

rad ändringar inom området för överförmyndarnämndens verksamhet. Bland annat föreslås nya begrepp 

vad gäller omfattningen av ett uppdrag, högre krav på ställföreträdarna vad gäller redovisning och en 

ökad beslutanderätt för överförmyndarna. Den ökade beslutsrätten för överförmyndarna innebär att 

beslut om anordnande, jämkning och upphörande i otvistiga godmanskap flyttas fråntingsrätterna till 

överförmyndarna. Det finns också förslag på införandet av en ny myndighet som ska arbeta med 

framtagande av föreskrifter, vägledning, utbildningsmaterial, statistik och att tillhandahålla ett nationellt 

ställföreträdaregister. Den gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län var remissinstans och 

lämnade ett huvudsakligen positivt remissvar då många föreslagna ändringar redan är i linje med den 

verksamhet nämnden bedriver eller vill kunna bedriva. De ekonomiska konsekvenserna för 

överförmyndarverksamheterna nationellt beräknas till 170 miljoner kronor årligen från1 jan 2023 och 

efter 1 jan 2027 till 200 miljoner kronor. 

 Under 2021 arbetade förvaltningen med att ta fram en digital färdplan för överförmyndarnämndens 

verksamhetsutveckling på området. Den digitala färdplanen blev färdig i december 2021 ska säkerställa 

en långsiktig planering för att nämndens tillsynsarbete fortsatt genomförs på ett rättssäkert och effektivt 

sätt. Den digitala färdplanen är en strategisk planering av samordningsbehov, omvärldsbevakning och 

nyttjande av resurser på ett strukturerat sätt. 

 I december 2021 bytte förvaltningens lokaler och flyttade tillbaka till Uppsala Stadshus som renoverats 

och byggts om sedan 2017. Flytten innebar omfattande förberedelser under hela 2021. I de nya 

lokalerna tillämpas ett aktivitetsbaserat arbetssätt och förvaltningen delar därför numera kontorsytor 

med alla förvaltningar och bolag som har hemvist i Stadshuset. Eftersom nämndens ärenden är belagda 

med sekretess har detta inneburit att medarbetarna behövt anpassa sig till ett nytt arbetssätt. 

Förvaltningen har också i tidigare lokaler haft större plats att för förvaring av bland annat arkivmaterial 

vilket lett till att verksamheten fått anpassa sig efter andra förutsättningar. Överlag kunde flytten 

genomföras på ett smidigt sätt, mycket till följd av alla förberedelser som genomförts. Medarbetarna på 

Överförmyndarförvaltningen utför även sitt arbete på distans så långt det är möjligt till följd av 

smittspridning av Covid-19. Detta huvudsakligen för att minska smittspridningen på arbetsplatsen och i 

kollektivtrafiken. Distansarbetet har medfört att förvaltningen kunnat utveckla ett flexibelt arbetssätt i 

många processer. 

 I slutet av 2021 beslutade överförmyndarnämnden att anta en ny informationshanteringsplan som 

ersatte befintlig bevarande-, och gallringsplan. Den nya informationshanteringsplanen innebär att färre 

handlingar ska sparas på papper och att huvuddelen av inkommande handlingar istället sparas digitalt. 

Den gemensamma överförmyndarnämnden skannar sedan 2014 in allt material och är därför mindre 

beroende av pappers akterna för att kunna handlägga nämndens ärenden. 
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1.2.7 Balanskravsresultat 

Det s.k. balanskravet innebär enligt kommunallagen, att om en kommun redovisar ett negativt resultat, ska detta 

regleras och det egna kapitalet återställas inom de närmaste tre åren. Då kommunen under 2021 gjort ett positivt 

resultat krävs ingen åtgärd gällande balanskravet. 

Nedan följer en beräkning av balanskravsresultatet 
(belopp i tkr) 

2020 2021 

Årets resultat enligt resultaträkning 10 729 29 701 

-Justering av samtliga realisationsvinster -756 -2 227 

+Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 

+Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 

-/+Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -21 -214 

+/-Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 9 952 27 261 

-Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 14 000 

+Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 

Årets balanskravsresultat 9 952 13 261 

1.2.8 Väsentliga personalförhållanden 

2021 är första året som det personalekonomiska bokslutet även omfattar redovisning även gällande 

Älvkarlebyhus 

Älvkarlebyhus är ett bostadsbolag som bildades 1949. Verksamheten drevs under lång tid som stiftelse, men är 

sedan 1997 aktiebolag. Älvkarlebyhus är ett allmännyttigt bostadsbolag, vilket betyder att det är ett 

kommunalägt bostadsbolag som erbjuder hyresrätter som alla kan hyra. 

 

Älvkarlebyhus är en mindre organisation som förvaltar drygt 1 000 lägenheter och ett hundratal lokaler, garage 

och P-platser fördelade över kommundelarna Skutskär, Älvkarleby, Älvkarleö, Marma och Gårdskär. 

Personalstatistik 

Antal anställda 

I det personalekonomiska bokslutet för Älvkarleby kommun 2021 är uppgifter om antal årsarbetare gjord utifrån 

beräkning på 1980 tim./år och är exkl. vilande/övriga. 

Vid 2021 års utgång uppgick kommunens antal månadsavlönade medarbetare till 776 (787). Totalt har inga 

större förändringar skett på någon av förvaltningarna. Minskningen inom kommunstyrelsens förvaltning beror på 

en variation i antalet medarbetare inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Omsorgsförvaltningen har minskat 

med åtta månadsanställda medarbetare, detta är ingen större förändring, men beror på en minskning av 

månadsanställda vikarier inom vård- och omsorgsverksamheten, detta på grund av förändrade LAS-regler i nytt 

kollektivavtal. 

Under 2021 har 134 997 (127 003) timmars arbete utförts av intermittent personal (timavlönad personal). Denna 

tid motsvarar 68,1 (64,1) årsarbetare vilket är en ökning med 4 årsarbetare jämfört med 2020. ökningen beror 

bland annat på pandemin. Detta på grund av tydligare rekommendationer som också fungerat om vad som gäller 

vid symptom. Ökningen förklaras alltså genom att medarbetare blivit bättre på att stanna hemma vid symptom, 

vilket innebär ett ökat behov av vikarier. 
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  2017 2018 2019 2020* 2021 

Antal anställda 
(månadsavl) 

713 742 786 787 776 

varav      

-KS 43 57 50 55 53 

-SBN 46 51 88 91 91 

-OMS 624 634 649 360 352 

-UTB   - 281 280 

- Älvkarlebyhus     20 

      

Omräknade 
heltider 

     

(samt. 
månadsavlönade 
anställningar, 
exkl. vilande) 
varav 

668 695 744 745 736 

-KS 41 56 47 54 52 

-SBN 44 49 85 88 87 

-OMS 583 590 611 331 321 

-UTB   - 272 275 

-Älvkarlebyhus     17 

      

Timavlönade 
(omräknat till 
årsarbetare) 

68 72 68 64 68 

Älvkarlebyhus     0 

*2020 är första året utav redovisade år där utbildning och omsorg särredovisas. Detta på grund av en delning 

av förvaltningarna 

Fördelningen mellan kvinnor och män samt medelålder hos kommunens medarbetare rör sig väldigt lite och är 

jämfört med föregående år ungefär densamma. 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kvinnor 86 86 85 84 84 83 

Män 14 14 15 16 16 17 

Älvkarlebyhus 

Kvinnor      65 

Män      35 

 Antal medarbetare fördelade på kön i % 

Sysselsättningsgrad 

Andel heltider; Kvinnor respektive män i % 

Andelen heltider har under 2021 minskat för både kvinnor och män. För kvinnor har andelen minskat från 73 % 

till 72 % och för män har andelen minskat från 84 % till 79 %. Vid årsskiftet 2021 fanns 210 deltidsarbetande 

och 571 heltidsarbetande månadsavlönade medarbetare. Antalet deltider fördelas på 183 kvinnor och 27 män. 

Älvkarleby kommun fortsätter sträva efter att erbjuda heltidstjänster inom samtliga förvaltningar. Inom vård- och 

omsorg används lokalt kollektivavtal om önskad sysselsättningsgrad. Statistiken omfattar all månadsanställd 

personal så deltidstjänsterna utgörs också av månadsanställda vikarier. Under 2021 har inget riktat arbete för att 

öka andelen heltidstjänster gjorts, detta på grund av pandemin. Minskningen av antalet heltider beror till största 
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del på konverterad personal inom omsorgsverksamheteten. Under hösten trädde nya LAS-bestämmelser i kraft 

genom kollektivavtal, detta innebar att flertalet personer inom omsorgsverksamheten blev konverterade från 

vikariat och allmänna visstidsanställningar till tillsvidaretjänster. Konverteringarna skedde då på aktuell 

sysselsättningsgrad, som då innebär att antalet deltider ökade. 

 

 

Åldersstatistik 

Medelålder; Kvinnor respektive män (månadsavlönade) 

  2018 2019 2020 2021 

Totalt 47 46 46 46 

Kvinnor 47 46 47 47 

Män 44 42 42 42 

Älvkarlebyhus 

Totalt    48 

Kvinnor    50 

Män    47 

  

Arbetad tid och frånvaro 

Mertid 

Den totala fyllnadstiden/övertiden för månadsanställd personal uppgår 2021 till 9 002 (9 623) timmar. Detta 

motsvarar 11,6 (12,2 )timmar/månadsanställd medarbetare vilket är en minskning med 0,6 (0,7) timmar. 

Omräknat till årsarbetare motsvarar det 4,5 (4,9) vilket är en minskning med 0,4 årsarbetare i jämförelse med 

2020. Mertiden har minskat på samtliga poster vilket innebär att deltidsanställda medarbetare arbetat mindre 

fyllnadstid och att heltidsanställda medarbetare arbetat mindre övertid. En minskning av mertid bör generellt ses 

som positiv, dock har användandet av timavlönad personal stigit, vilket också till en del förklarar minskningen 

av den totala mertiden. Sett till antalet månadsanställda medarbetare har även antalet minskat på totalen, vilket 

generellt sett också bidrar till en minskning av mertiden. 
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Arbetad tid och frånvaro 

Siffrorna gällande arbetad tid och frånvaro avser månadsanställda. 2021 uppgick den totala arbetstiden till 

1 468 454 (1 473 977) timmar. Det fördelade sig på 1 102 658 (1 094 368) timmar arbetad tid respektive 366 796 

(379 609) timmar frånvarotid. 

Fördelningen på frånvaroorsaker är ungefär densamma som föregående år. Skillnader kan ses på flertalet 

frånvaroposter, både vad det gäller sjukfrånvaro, föräldraledighet vård av barn och övrig frånvaro. 
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Kompetensförsörjning/ pensionsavgångar 

Fram till och med år 2027 kommer 91 personer uppnå 65 års ålder. Yrkesgrupperna undersköterskor, 

förskollärare, barnskötare står för de högst beräknade pensionsavgångarna. Älvkarleby Kommun fortsätter att 

arbeta på flera sätt för att möta det kompetensbehov som uppstår. 

Älvkarleby kommun fortsätter att använda Omställningsfonden för kompetensförsörjande och 

kompetensutvecklande insatser. Under 2021 har medel från omställningsfonden använts för att utbilda befintlig 

personal inom Individ- och familjeomsorgen med påbyggnadskompetens inom socialrätt samt socialpedagogik. 

Under 2021 har Älvkarleby kommun fortsatt att rekvirerat statliga medel för det så kallade omsorgslyftet. Detta 

har inneburit att vårdbiträden inom vård- och omsorgsförvaltningen har erbjudits utbildningar till 

undersköterska. Genom omsorgslyftet får dessa personer studera med bibehållen lön. 

Under 2021 har arbetet med en ny kompetensförsörjningsstrategi påbörjats, men denna har inte hunnit 

färdigställas och förankras. Genom en ny kompetensförsörjningsstrategi är det tänkt att kommunen ska arbeta 

med systematiskt och aggregerat med kompetensförsörjningsfrågor. 

 

 

Personalomsättning 

Det är första gången nyckeltalet personalomsättning mäts i det personalekonomiska bokslutet. 

Personalomsättning mäter procentuellt vilken omsättning Älvkarleby kommun haft under det gångna året 

gällande medarbetare. Detta nyckeltal mäts endast på tillsvidareanställd personal, detta då kommunen har haft 

flertalet tidsbegränsade anställningar som inte planeras pågå längre än vad varje individuellt anställningsavtal 

angett. Det skulle då inte bli relevant att ta med månadsanställda vikarier i detta statistikunderlag. Statistiken 

tittar på totalen, men också avgång per orsak. Det vill säga om tillsvidareanställda medarbetare själva valt att 

säga upp sig, gått i pension eller om det är en uppsägning från arbetsgivarens sida. I begreppet uppsägning från 

arbetsgivarens sida ingår uppsägning på grund av arbetsbrist, uppsägning på grund av personliga skäl samt 

enskilda överenskommelser. 

2021 hade Älvkarleby kommun en personalomsättning på 11 % (11%). Detta fördelat på 53 medarbetare som 

valt att säga upp sig själva, 19 pensionsavgångar samt 8 uppsägningar som gjorts från arbetsgivarens sida. 

Älvkarleby kommun skiljer sig inte i sin personalomsättning jämfört mot andra kommuner, där snittet ligger 

mellan 10 – 12 % 

  

År 
Uppsägningar 
egen begäran 

Pensionsavgångar 

Uppsägningar 
från 
arbetsgivarens 
sida 

Totalt Antal AT PO i % 

2019 40 26  66 714 9,20% 

2020 57 19 4 79 716 11% 

2021 53 19 8 80 724 11% 

  



Årsredovisning 2021 38(69) 

Lönekostnader och arvoden 

Alla kostnader är redovisade exkl. PO (personalomkostnadspålägg bl. a arbetsgivaravgifter)  

Kostnaden för löner, arvoden och ersättningar till personal, förtroendevalda, uppdragstagare m.fl. uppgick under 

2021 till 291,5 mnkr (288,3,1 mnkr), vilket är en ökning med 1,7 % (5,5 %) i Älvkarleby kommun. 

 

*Kostnaden för sjuklön timavlönade ingår i kostnaden för månadsavlönade 
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Medellön 

Medellönen för kvinnor är 31 646 kr (30 747 kr) och för män 29 681 kr (29 475 kr). Föregående år var kvinnors 

medellön 1 275 kr högre än kvinnornas, vilket under 2021 har ökat till 1 966 Kvinnornas medellön i relation till 

männens uppgår till 106,62 % (104, 33 %). Medellönen totalt i kommunen per 31 december är 31 318 kr (30 574 

kr). En ökning med 744 kr (829 kr). 

 

Löneöversyn 2021 
Löneökningar för månadsanställda medarbetare i samband med årets löneöversyn uppgick till en kostnad av 

572 tkr 5,2 mnkr (570 tkr). Det totala utfallet för löneöversynen blev 2,49 (2,58 %). 

Sjuklönekostnaden 
Sjuklönekostnaden för månads- och timavlönade för arbetsgivarperioden (dag 2 – 14 samt 10 % dag 15-90) har 

minskat till 7,5 mnkr (8,6 mnkr). Detta är en minskning med 1,1 mnkr. 

  

Hälsobokslut 

Procent av de anställdas sammanlagda tillgängliga ordinarie arbetstid, det vill säga med hänsyn tagen till 

frånvaro utan lön. Sjukfrånvaron i nedanstående tabell gäller för samtliga anställda. 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Total 
sjukfrånvaro 

6,8 7,65 7,52 9,53 8,25% 

Sjukfrånvaro 
kvinnor 

7,33 8,42 8,1 10,39 8,08% 

Sjukfrånvaro 
män 

4,22 4 4,77 5,58 5,49% 

Älvkarlebyhus 

Total 
sjukfrånvaro 

    0,71 

Sjukfrånvaro 
kvinnor 

    0,16 

Sjukfrånvaro 
män 

    0,97 

Sjukfrånvaron för åldersgrupp 

– 29 år: 4,29 6,26 7,42 8,88 7,28 

30 – 49 år: 5,18 6,85 6,63 9,83 8,40 

50 år -: 8,95 8,81 8,48 9,4 8,33 

Älvkarlebyhus 

– 29 år:     - 

30 – 49 år:     0,73 

50 år -:     0,70 

Sjukfrånvaro – långtid 

Andel av total 
sjukfrånvaro 

45,59 44 40,89 34,89 29,71 
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  2017 2018 2019 2020 2021 

som varat i 60 
dgr eller mer: 

Älvkarlebyhus 

Andel av total 
sjukfrånvaro 
som varat i 60 
dgr eller mer: 

    0 

Sjukfrånvaro korttid 

Andel 
sjukfrånvaro 
som varat upp 
till dag 14 

    4,02 

Total sjukfrånvaro per förvaltning 

KS     2,92 

SBN     6,28 

OMS     9,19 

UTB     7,56 

Total korttidssjukfrånvaro per förvaltning 

KS     2,47 

SBN     3,12 

OMS     4,39 

UTB     4,27 

Total långtidssjukfrånvaro per förvaltning 

KS     13,14 

SBN     31,37 

OMS     34,42 

UTB     28,60 

  

2021 har återigen varit ett år som präglats av pandemin. Positivt är dock att den totala sjukfrånvaron har jämfört 

med 2020 minskat med 1,28 %. Minskningen beror bland annat på högre vaccinationsgrad bland medarbetare, 

högre andel medarbetare som tidigare smittats och fått antikroppar samt bättre möjligheter för testning av 

symptom 

Andel av total sjukfrånvaro som varat i 60 dagar eller mer har minskat med 5,18 %. HR-avdelningen har 

tillsammans med personalansvariga chefer fortsatt att driva ett aktivt arbete med långtidssjukskrivna medarbetare 

som även i år visar på ett positivt resultat. Långsiktig planering för återgång i arbete, enskilda 

överenskommelser, omställning både internt och extern samt pensionsavgångar har varit en del i den 

procentuella minskningen. 

På grund av Covid-19 har inplanerade aktiviteter under 2021 har inte kunnat genomföras. 

Den arbetsmiljöutbildning som årligen genomförs för chefer och skyddsombud ställdes återigen in. 

Möjligheten till att genomföra utbildningen digitalt fanns men HR-avdelningen tillsammans med utföraren 

beslutade att utbildningen istället skulle genomföras i början av 2022. Det operativa arbetet för att minska 

sjukfrånvaron har under 2021 begränsats, detta på grund av att både HR-avdelningen och personalansvariga 

chefer i stor mån fått arbeta med frågor som berört Covid-19. Under 2021 har HR-avdelningen tillsammans med 

företagshälsovården börjat planera på en utbildning för chefer gällande digitalt ledarskap och att leda på distans. 

HR-avdelningen tillsammans med Näringslivs- och utvecklingsavdelningen har även under 2021 påbörjat ett 

arbete kring framtidens arbetsplats. Detta arbete har syftat till att undersöka hur kommunens medarbetare har 

upplevt ett ökat hemarbete, vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra. Men också att 

omvärldsbevaka och titta på relevant forskning. Detta arbete påbörjades under hösten 2021 och planeras pågå 

under 2022 och till slut landa i någon form av styrdokument gällande digitalt arbete och dess förutsättningar. 

Under 2021 infördes systemet SAM-Stratsys. Systemet syftar till att mer systematiskt arbeta med 

arbetsmiljöarbete. I systemet utförs alla typer av skyddsronder, den årliga uppföljningen av det systematiska 
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arbetsmiljöarbetet samt dokumentation av riskbedömningar. Genom detta systemstöd blir arbetsmiljöarbetet mer 

systematiskt, dokumenterat och aggregat till rätt nivåer. Under 2021 reviderade HR-avdelningen även processen 

kring den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den nya processen har skapat en större 

tydlighet i vad som ska göras i den årliga uppföljningen, att det utförs på ett likartat sätt oavsett vart i 

organisationen det genomförs, samt att resultaten presenteras på ett likartat sätt för såväl den egna 

organisationen, fackliga parter och politiker. 

Personalansvariga chefer har under 2021 upplevt att det funnits svårigheter i att arbeta med korrtidssjukfrånvaro, 

detta på grund av de rekommendationer som funnits och att det varit svårt att bedöma om korttidsfrånvaron 

berott på symptom för Covid-19 eller om frånvaron bottnat i andra orsaker. Generellt så upplever flera chefer att 

det tidvis varit en hög frånvaro, något som inte enbart bör ses som negativt, utan snarare att medarbetare blivit 

bättre på att följa rådande rekommendationer. 

Flera chefer har under året upplevt att det varit svårt att arbeta med arbetsmiljöfrågor, detta på grund av att det 

ständigt kommit nya rekommendationer och att det tidvis varit svårt att veta vad som gäller, vilket också 

påverkat arbetsmiljön. Vissa rekommendationer som medfört användning av skyddsutrustning har också medfört 

hälsoproblem för medarbetare, något som varit nytt och i vissa fall problematiskt att hantera. Flera chefer har 

även under året känt att arbete med utveckling och kvalité har fått stå tillbaka, vilket också påverkat arbetsmiljön 

för såväl medarbetare som chefer. Det har också funnits andra svårigheter till följd av mer digitala möten. 

Exempelvis har det sets som besvärligt att i vissa fall behöva ha rehabiliterande samtal digitalt, även arbetet med 

omplaceringsärenden har försvårats då parter inte kunnat träffas fysiskt i lika stor utsträckning. 

Älvkarleby kommun erbjuder sina medarbetare en friskvårdstimme/vecka på betald arbetstid eller ett 

friskvårdsbidrag på 700 kr. 2021 nyttjade 390 (366) månadsanställda medarbetare förmånen minst en gång under 

året. Detta innebär att 50 % (43 %) av antalet månadsanställda medarbetare nyttjat del av eller hela 

friskvårdsbidraget. Kostnaden för friskvårdsbidrag var för 2021 240 tkr (246 tkr). Totalt har antalet medarbetare 

som nyttjats friskvårdbidraget ökat, vilket också ses som positivt. Kostnaden har dock minskat, vilket innebär att 

utav de 390 medarbetare som nyttjat bidraget har inte samtliga nyttjat hela beloppet. 

Företagshälsovård 

Älvkarleby kommun har under 2021 haft avtal med Previa avseende företagshälsovård för främjande, 

förebyggande och rehabiliterande arbete. Under hösten 2021 gjordes ny upphandling gällande företagshälsovård 

då innevarande avtal löpte ut. Upphandlingen vanns av Länshälsan, vilket innebär att från och med 2022 har 

Älvkarleby kommun en ny företagshälsovård. 

Den totala kostnaden för företagshälsovård 2020 uppgick till 484 tkr kr vilket är en ökning med 125 tkr jämfört 

med 2020. Ökningen beror till stor del på insatser som tidigare inte kunnat genomföras på grund av pandemin nu 

genomförts. Pandemin har fortfarande pågått under 2021 men kommunens verksamheter har blivit bättre på att 

hantera pandemin, vilket gjort att insatser tillsammans med företagshälsovården har kunnat utföras i större 

utsträckning. En annan del i ökningen är inköp av utbildningar på central nivå har ökat. 

Den största kostnaden ligger på förebyggande insatser för år 2021. 

I kostnaderna för förebyggande insatserna finns bland annat vaccination mot säsongsinfluensa som erbjuds alla 

anställda, samt arbetsmiljöutbildning från central nivå som erbjuds till chefer. 

Kostnaderna för arbetsmiljöutbildningen finns 2020 utbildningen genomförs först under våren 2022. På grund av 

pandemin har det inte varit möjligt att genomföra en så pass stor utbildning. I kostnaden ligger även en 

chefsutbildning i ledarskap på distans som köptes in under 2021 men som kommer erbjudas till samtliga chefer 

under våren 2022 

  

  2018 2019 2020 2021 

 tkr % tkr % Tkr % Tkr % 

Rehab 136 300 14% 145 900 19% 94 341 26% 130 687 27% 

Förebygga 801 900 80% 600 200 79% 265 516 74% 351 663 73% 

Främja 59 200 6% 15 400 2% - - 1 772 0% 

Totalt 997 100 100% 761 400 100% 359 857 100% 484 122 100% 
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1.2.9 Förväntad utveckling 

Kommunernas ekonomi kommer att vara 

Trots att vi har befunnit oss i en pandemi de senaste två åren har kommunernas ekonomiska resultat varit starkt 

(som även nämns under avsnitt Översikt över verksamhetens utveckling), vilket främst beror på en oväntad 

snabb återhämtning av den svenska ekonomin med ökade skatteintäkter. 

Troligen kommer dock skatteintäkterna i kommuner, landsting och regioner öka betydligt långsammare de 

kommande åren än de har gjort under de gångna åren. Orsaken är främst att antalet arbetade timmar inte kommer 

att kunna fortsätta öka i samma takt som hittills. 

Läget i världen är samtidigt osäkert och utvecklingen kan ta olika riktningar. Kriget i Ukraina som startades i 

början av år 2022 kommer sannolikt att påverka även kommunernas ekonomi på grund av fallande börser och 

ökade räntor i kombination med högre kostnader för olja, gas, livsmedel och andra importvaror. 

Demografin 

I likhet med SKR, har andra prognosinstitut och organisationer konstaterat att befolkningsförändringar ställer 

höga krav på kommunernas och regionernas finansiering kommande år. Skälet är att kostnaderna per invånare 

för barn, unga och äldre är så pass mycket högre än för befolkningen i arbetsför ålder och att det är just de äldre 

och i viss mån unga som ökar snabbt under den kommande tioårsperioden. Dessutom kommer största delen av 

intäkterna från skatt på arbete, och den arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt långsammare. 

Utmaningar 

Generellt för Sveriges kommuner så kommer det vara stora utmaningar exempelvis: 

 Framtidens välfärdsutmaningar – välfärden har stora investerings- och rekryteringsbehov. De stora 

kullarna under 1940-talet gör att andelen äldre ökar, höga födelsetal och invandring medför större andel 

barn och unga. Det medför att investeringar ökat och kommer fortsätta öka i och med ökat behov av 

skolor, äldreboenden, vatten- och avloppssystem. Kommer även öka behovet av att effektivisera 

användandet av befintliga lokaler genom bl a ny teknik. Infrastrukturen byggdes 1960-1980 och står 

inför renovering- och nybyggnadsbehov. 

 Rekryteringsutmaningar – det demografiska trycket ökar, främst genom ökad andel barn, unga och äldre 

samtidigt som andel i arbetsför ålder ökar långsammare och en stor grupp når pensionsålder. På längre 

sikt så bidrar invandringen till att bidra positivt till sysselsättningen, utan invandring skulle 

arbetskraften minska de kommande åren. 

 Finansiering – viktigt med självfinansiering av investeringar i möjligaste mån 

När behoven på kommunala tjänster ökar, samtidigt som det blir svårt att rekrytera samt att 

investeringsbehoven fortsätter att öka. Hur ska det finansieras? 

Rekryteringsutmaningar främst inom offentlig sektor. Den ekonomiska krisen under 1990-talet medförde, 

förutom tuffa rationaliseringar, också en medvetenhet och insikt om vikten av att förändra och effektivisera med 

fortsatt hög kvalitet. Inte minst gäller det för hälso- och sjukvården. När vi är under press, det är då vi kommer 

på de bästa lösningarna. 

För att klara kompetensförsörjning och välfärdens kvalitet krävs följande: 

 Bättre utnyttjande av teknikens möjligheter – många tjänster och processer kan göras bättre och mer 

kostnadseffektivt 

 Ökad samverkan – samverkan mellan kommuner, landsting och regioner kommer behövas föras hålla 

ner kostnaden och höja kvaliteten. 

 Statlig styrning utifrån lokala behov – den statliga styrningen behöver i högre grad utgå från lokala 

behov, d v s att statsbidragen blir mer utvecklingsinriktade, långsiktiga och strategiska. 

Källa: Ekonomirapporten, oktober 2021, SKR 
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1.3 Finansiella rapporter 

1.3.1 Redovisningsprinciper 

Lagar och normgivning  

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från 

Rådet för kommunal redovisning (RKR) med undantag för det som redovisas under rubriken ”Avvikelse från 

redovisningsprinciper”. 

Generella principer  

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras 

kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till 

anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god 

redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och 

anskaffningsvärdet. 

Jämförelsestörande poster  

Jämförelsestörande poster särredovisas, när dessa förekommer, i not till resultaträkningen. Som 

jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 10 mnkr. 

Intäkter  

Investeringsbidrag tas fr.o.m. 2010 upp som förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och 

periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. 

Skatteintäkter  

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med 

rekommendationen RKR 4:2. 

Kostnader  

Avskrivningar  

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 

avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och 

pågående arbeten görs inga avskrivningar 

Avskrivningstider  

Följande avskrivnings tider tillämpas normalt i kommunen: 

 Byggnader och tekniska anläggningar 10 – 50 år 

 Fordon, maskiner och inventarier 3 – 15 år 

Avskrivningsmetod  

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning d.v.s. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när 

tillgången tas i bruk. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering  

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

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

50 00 och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar. 

Finansiella tillgångar  

Samtliga av kommunens placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgångar och är värderade till 

verkligt värde. 

Pensioner  

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS 21. 

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de 

kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. 
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Sammanställd redovisning  

Från och med räkenskapsåret 2014 har koncernföretagens årsredovisningar upprättats med tillämpning av 

årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3). 

Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35, vilket bland annat innebär att 

koncernföretagens jämförelsetal för 2013 har räknats om och att omräknade jämförelsetal presenteras i 

koncernföretagens samtliga räkningar och noter. 

Effekterna av koncernföretagens ändrade redovisningsprinciper har beaktats i den sammanställda redovisningen. 

Detta innebär att bolagen och kommunen använder olika redovisningsprinciper. Vid övriga avvikelser i 

redovisningsprinciper mellan kommunen och de kommunala bolagen är det den kommunala principen som 

används i den sammanställda redovisningen. 

I den sammanställda redovisningen ingår inte bolaget Bionär Närvärme AB, som ägs av kommunen till 17 %. 

Detta kan ses som ett avsteg från rekommendationerna i RKR R 16, då kommunens andel av bolagets 

omsättning precis överstiger 2 % av skatteintäkter och generella bidrag. Uppföljning av motsvarande värden, 

samt ny bedömning, kommer att göras i samband med nästkommande årsbokslut. 

Komponentredovisning 

Kommunen följer sedan redovisningsåret 2016 rekommendation från RKR (RKR 11:4) gällande 

komponentredovisning. Komponentredovisning ska ske på alla tillkommande investeringar från 1/1-2016. För 

äldre anläggningar har komponentuppdelning gjorts av vissa nyare investeringar som är av större dignitet. 

Redovisningsmodell  

Nedan beskrivs redovisningsmodellens olika delar och sambandet mellan dessa. 
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I driftredovisningen beskrivs de enskilda verksamheternas redovisade kostnader och intäkter samt avvikelser 

mot budget. 

Resultaträkningen utgår från intäkterna och kostnaderna i driftredovisningen sedan dess summor justerats med 

interna poster. 

Resultaträkningen redovisar intäkter och kostnader samt visar hur förändringen av eget kapital uppkommit. 

Denna förändring kan också erhållas genom att jämföra eget kapital mellan två redovisningsår. Undantag från 

detta kan uppkomma vid byte av redovisningsprinciper, när direktbokföring mot eget kapital kan förekomma. 

I balansräkningen redovisas kommunens finansiella ställning vid en viss tidpunkt. Här redovisas hur 

kommunens kapital har använts och hur det har anskaffats. Kapitalet används till olika slags tillgångar som 

finansieras antingen av skulder och/eller eget kapital. 

Balansräkningens tillgångssida uppdelas i omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. 

Omsättningstillgångar består av likvida medel och tillgångar som på kort tid kan omvandlas till likvida medel. 

Anläggningstillgångar är fast och lös egendom avsedd för stadigvarande innehav t.ex. byggnader, maskiner och 

fordon. 

Skulderna uppdelas i långfristiga respektive kortfristiga skulder beroende på skuldernas löptid. Med kortfristiga 

avses i princip sådana som förfaller inom ett år från balansdagen. 

Eget kapital är differensen mellan tillgångar och skulder och indelas i rörelsekapital och anläggningskapital. 

Under avsättningar redovisas avsättning för pensioner, omstruktureringskostnader m.m. 

Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Anläggningskapital är 

bundet kapital i anläggningar och utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder. 

Kassaflödesanalysen ger upplysning om hur medel har tillförts och hur dessa använts. Ett positivt saldo i 

kassaflödesanalysen innebär således att en del av de tillförda medlen använts till att förstärka de likvida medlen. 

Investeringarna redovisas nämndvis. Investeringsredovisningen visa summan av investeringar samt summan av 

investeringsbidrag. Den är därmed en specifikation av samma poster i kassaflödesanalysen. 
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1.3.2 Ordlista och definitioner 

Anläggningstillgång  

En tillgång som ska användas permanent i verksamheten. t.ex. fastigheter, maskiner och bilar. 

Avskrivning  

En kostnad som ska motsvara tillgångens värdeminskning. Dessa kostnader för tillgången fördelas över det antal 

år som avskrivningstiden är vald att ske. En maskin som köptes för t ex 100 000 kronor och avskrivningen sker 

på fem år, blir avskrivningen 20 000 kronor år (100 000/5). 

Avsättning  

Pengar sätts av för en skuld som uppstått men som ännu inte behöver betalas. Denna reservation görs för t ex 

skatteskulder som ska betalas. Vanligt är bland annat att pengar för att betala pensioner till personalen i 

framtiden avsätts. 

Balansräkning  

Visar värdet på kommunens tillgångar, skulder och eget kapital, som det var på sista dagen för året. Den dagen 

benämns också balansdagen. 

Bokslutsdisposition  

För att påverka det redovisade resultatet görs olika omflyttningar i resultaträkningen, som i sin tur då påverkar 

inkomstskatten. Civil- och skatterättsliga regler styr hur dessa omflyttningar får ske. 

Extraordinär intäkt/kostnad  

Intäkter och/eller kostnader som påverkar resultatet men inte anses normala för verksamheten. 

Finansiell  

Betyder att det handlar om pengar och dess värde. 

Finansnetto  

Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader, det vill säga ränteintäkter och räntekostnader. 

Intäkt  

Är försäljningsvärdet av de prestationer (varor och tjänster) som levererats eller utförts under en viss tidsperiod. 

Kapitalvinst och kapitalförlust  

Uppstår genom att tillgångarnas värden förändras. Kapitalvinst uppstår t ex om en aktie säljs till ett högre pris än 

den köpts för. 

Kassaflödesanalys  

Kassaflödesanalysen visar förändringen av likvida medel under året. 

Kostnad  

Är utgifterna för de resurser kommunen/företagen förbrukar under en viss tidsperiod. 

Likviditet  

Beskriver den kortsiktiga betalningsförmågan, med andra ord förmågan att betala de löpande utgifterna. Bedöms 

utifrån om kommunen har omsättningstillgångar som relativt snabbt kan omvandlas till pengar för att betala de 

kortsiktiga skulderna och löpande utgifter. 

Mnkr  

Miljontal kronor 

Nettokostnad  

Netto innebär efter avdrag. Nettokostnad för kommunen blir således driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, 

avgifter samt ersättningar. 

Nyckeltal  

Är olika jämförelsemått, för att t ex jämföra mellan olika år inom samma kommun eller för att jämföra 

kommunerna emellan. Exempel på nyckeltal är soliditet och likviditet. 
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Omsättningstillgång  

Tillgångar som inte är anläggningstillgångar, det vill säga innehas inte för stadigvarande bruk i verksamheten. 

Istället är det vad som kan omsättas/förvandlas till pengar relativt snabbt. Exempel är varulager och fordringar, 

men även likvida medel (bl.a. pengar). 

Resultaträkning  

Visar intäkter och kostnader för kommunen under det gångna året. Utvisar om det är vinst eller förlustresultat för 

räkenskapsåret. 

Rörelsekapital  

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 

Soliditet  

Mäter betalningsförmågan på lång sikt, med andra ord möjligheten att betala sina skulder med egna medel. 

Tkr  

Tusental kronor 
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1.3.3 Resultatrapport 

Resultaträkning inkl. koncernen 

Resultaträkning (tkr) 

  Not Kommun Kommun Koncern Koncern 

  2020 2021 2020 2021 

Verksamhetens intäkter 1 102 370 109 761 187 944 209 185 

Verksamhetens kostnader 2 -658 559 -681 093 -722 655 -752 309 

Avskrivningar 3 -24 849 -27 558 -44 629 -46 787 

Verksamhetens nettokostnader  -581 037 -598 890 -579 340 -589 912 

Skatteintäkter 4 436 761 453 071 436 761  

Generella statsbidrag och utjämning 5 156 164 172 310 156 164 453 071 

Verksamhetens resultat  -11 887 26 491 13 584 172 310 

Finansiella intäkter 6 1 757 4 936 903 35 469 

Finansiella kostnader 7 -2 915 -1 726 -5 331 -3 491 

Resultat efter finansiella poster  10 729 29 701 9 156 35 929 

Extraordinära intäkter  0 0 0 0 

Extraordinära kostnader  0 0 0 0 

Årets resultat  10 729 29 701 9 156 35 929 
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1.3.4 Balansrapport 

Balansräkning inkl. koncernen 

Balansräkning (tkr) 

  Not Kommun Kommun Koncern Koncern 

  2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Immateriella 
anläggningstillgångar 8 

1 760 1 047 1 760 1 047 

Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggn. och tekniska anl. 9 499 663 484 097 965 633 953 067 

Maskiner och inventarier 10 15 347 15 426 16 358 16 156 

Finansiella anläggningstillgångar 11 42 628 42 995 37 232 37 663 

Summa anläggningstillgångar  559 398 543 567 1 020 983 1 007 934 

Omsättningstillgångar      

Exploateringsfastigheter m.m. 12 10 580 7 783 10 580 7 783 

Fordringar 13 52 939 59 825 54 935 65 804 

Kortfristiga placeringar 14 1 303 1 517 1 303 1 517 

Kassa och bank 15 69 624 107 094 74 340 131 378 

Summa omsättningstillgångar  134 446 176 220 141 158 206 482 

SUMMA TILLGÅNGAR  693 845 719 787 1 162 142 1 214 415 

EGET KAPITAL , 
AVSÄTTNINGAR, SKULDER  

    

Eget kapital      

Ingående värde  163 911 174 640 164 061 174 739 

Reservfond  0 0 70 000 70 000 

Uppskrivningsfond  0 0 375 364 

Balanserat resultat  0 0 95 605 94 094 

Resultatutjämningsreserv  14 845 14 845 14 845 14 845 

Aktieägartillskott  0 0 0 0 

Årets resultat  10 729 29 701 9 156 35 929 

Summa eget kapital 16 189 485 219 187 354 042 389 971 

Avsättningar      

Pensioner 17 56 033 59 708 56 033 59 708 

Övriga avsättningar 18 196 196 3 738 3 935 

Summa avsättningar  56 229 59 904 59 771 63 643 

Skulder      

Långfristiga skulder 19 330 521 323 423 597 750 603 004 

Kortfristiga skulder 20 117 610 117 274 150 578 157 796 

Summa skulder  448 131 440 697 748 328 760 800 

SUMMA EGET KAPITAL      

AVSÄTTNINGAR, SKULDER  693 845 719 787 1 162 142 1 214 415 

      

Ställda panter  Inga Inga Inga Inga 

Ansvarsförbindelser för 
pensioner 21 

193 059 191 912 193 059 191 912 

Borgensförbindelser 22 267 631 288 952 4 255 4 144 
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1.3.5 Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalyser inkl. koncernen 

Kassaflöde (tkr) 

  Not Kommun Kommun Koncern Koncern 

  2020 2021 2020 2021 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Årets resultat  10 729 29 701 9 156 35 929 

Justering för ej likvidpåverkande poster 23 28 384 32 376 47 729 53 891 

Övriga likviditetspåverkande poster 24 -2 086 -2 149 -2 086 -2 149 

Poster som redovisas i annan sektor 25 -391 -2 227 -415 -2 227 

Medel från verksamheten före      

förändring av rörelsekapital  36 636 57 701 54 383 85 443 

Ökning (-) minskning (+) exploatering/förråd  -2 156 2 797 -2 156 2 797 

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar  -2 044 -6 887 -6 934 -10 868 

Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder  4 263 -337 237 7 217 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  36 700 53 274 45 529 84 587 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Investering i immateriella anläggningstillgångar  -719 -255 -719 -255 

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar  0 0 0 0 

Investering i materiella anläggningstillgångar  -28 912 -11 109 -101 581 -34 738 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  1 908 2 234 1 994 2 234 

Erhållna investeringsbidrag  15 895 2 693 15 895 2 693 

Investering i kommunkoncernföretag  0 0 0 0 

Försäljning av kommunkoncernföretag  0 0 0 0 

Förvärv av finansiella tillgångar  0 -369 -14 324 -302 

Avyttring av finansiella tillgångar  1 941 2 1 941 140 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -9 887 -6 804 -96 795 -30 229 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån  0 0 84 046 35 313 

Amortering av skulder för finansiell leasing  0 0 0 0 

Amortering av långfristiga skulder  -9 000 -9 000 -33 805 -32 630 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -9 000 -9 000 50 240 2 682 

ÅRETS KASSAFLÖDE (inkl kortfr plac)  17 814 37 470 -1 025 57 039 

      

Likvida medel vid årets början  51 810 69 624 75 365 74 340 

Likvida medel vid årets slut  69 624 107 094 74 340 131 378 

Årets kassaflöde enligt balansräkningen  17 814 37 470 -1 025 57 039 
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1.3.6 Driftredovisning 

Nämndernas resultat, driftredovisning 

Driftredovisning (tkr) 

  
Utfall Budget Avvikelse 

mot 
Avvikelse 

mot 
Utfall Budget Avvikelse 

mot 
Avvikelse 

mot 

 
2020 2020 budget 

2020 
budget 

2020 i % 
2021 2021 budget 

2021 
budget 

2021 i % 

Revision         

Intäkter 0  0  0 0 0  

Kostnader -568  54  -588 -624 36  

Nettokostnader -568 -622 54 9 % -588 -624 36 6 % 

Kommunstyrelse         

Intäkter 12 191  3 303  14 349 12 761 1 588  

Kostnader -60 740  1 768  -64 024 -65 471 1 447  

Nettokostnader -48 549 -53 620 5 071 9 % -49 674 -52 710 3 036 6 % 

Samhällsbyggnads- 
nämnd         

Intäkter 83 199  1 155  92 799 80 340 12 459  

Kostnader -123 148  7 016  -131 588 -128 162 -3 426  

Nettokostnader -39 948 -48 120 8 171 17 % -38 789 -47 822 9 033 19 % 

Utbildningsnämnd         

Intäkter 43 634  12 359  35 812 27 787 8 025  

Kostnader -293 757  -23 088  -294 128 -275 487 -18 641  

Nettokostnader -250 122 -239 394 -10 728 -4 % -258 316 -247 700 -10 616 -4 % 

Omsorgsnämnd         

Intäkter 45 497  16 749  44 646 29 786 14 860  

Kostnader -283 482  -35 068  -284 059 -255 927 -28 132  

Nettokostnader -237 984 -219 666 -18 318 -8 % -239 412 -226 141 -13 271 -6 % 

Finansförvaltning         

Intäkter 601 680  15 999  636 501 605 791 30 710  

Kostnader -13 779  5 237  -20 019 -18 830 -1 189  

Nettointäkter 587 901 566 665 21 236 4 % 616 481 586 961 29 520 5 % 

SUMMOR         

Intäkter 786 202  49 566  824 108 756 465 67 643  

Kostnader -775 473  -44 080  -794 406 -744 501 -49 905  

Nettoresultat 10 729 5 243 5 486  29 701 11 964 17 737  

Upplysningar om driftredovisningens uppbyggnad 

Allmänt  

Den ekonomiska styrningen sker bl.a. genom att fullmäktige i budget anvisar resurser till kommunstyrelsen och 

nämnderna för verksamhet och investeringar. Fullmäktiges budget utgör därmed en gräns för omfattningen av 

verksamheten och investeringarna. 

Ekonomisk plan och budget beslutas av fullmäktige inför varje verksamhetsår i juni. Nämnderna och 

kommunstyrelsen upprättar därefter specificerade internbudgetar för sina ansvarsområden i oktober-november. 

Driftbudget  

Fullmäktige tilldelar nämnderna nettoanslag för att bedriva de verksamheter som nämnderna ansvarar för. Det 

innebär att anslagen ska täcka de kostnader som återstår när intäkter i form av taxor, avgifter och bidrag inte 

täcker verksamhetens kostnader fullt ut. 
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Upplysning om tillämpade internredovisningsprinciper  

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets ekonomiska relationer 

till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det innebär att jämfört 

med resultaträkningens intäkter och kostnader, som endast innehåller kommunexterna poster, har 

driftredovisningen påförts även kommun interna poster, såsom köp och försäljning mellan nämnder och 

verksamheter. 

Poster som skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt 

extraordinära poster redovisas under finansen i driftsredovisningen. 

Poster som kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är: 

• personalomkostnader, i form av arbetsgivaravgifter, avtalspension och löneskatt. Dessa kalkyleras 

schablonmässigt till att uppgå till 40,46 % av lönekostnaden 

• kapitalkostnader, i form av internränta på bundet kapital. Den internt beräknade räntan har satts till 1,5 %. För 

information om avskrivningstider: se Redovisningsprinciper. 

Gemensamma kostnader som fördelas mellan kommunens olika verksamheter genom interndebitering är: 

• hyreskostnader: Internhyran sätts till fastighetsförvaltningens självkostnad, där även kostnaden för outhyrda 

lokaler ingår 

• kost: Debitering sker av kommunens produktionskök till självkostnad, beräknad på portionspris. 

• städ: Debitering sker av kommunens serviceenhet till självkostnad. 

All kommunkoncernintern fakturering sker utan vinstpåslag. Undantaget utgörs av försäljning av vatten och 

avlopp samt bostadsföretagets uthyrning av bostäder och lokaler som sker på affärsmässiga grunder. 

  

  

Beskrivning av samband mellan driftsredovisning och årsredovisningens övriga delar 
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1.3.7 Investeringsredovisning 

Nämndernas investeringar 

Investeringsredovisning (tkr) Utgifter sedan projektets start Varav årets investeringar 

Färdigställda projekt 
Beslutad 

totalutgift 
Ack.utfall Avvikelse Budget  Utfall Avvikelse 

Infrastruktur, skydd 22 794 15 537 7 257 14 601 6 038 8 563 

varav: Markköp 4 299 0 4 299 4 299 0 4 299 

varav: Asfaltering Kopphusvägen och GC-väg 500 320 180 500 320 180 

varav: Belysning gata/väg 3 547 3 726 -179 354 533 -179 

varav: Asfaltering gator och vägar 3 100 2 667 433 3 100 2 667 433 

varav: Hastighetsplan 795 328 467 795 328 467 

varav: Renovering Rotskärsbron 5 000 6 630 -1 630 0 325 -325 

varav: Åtgärder broar 1 130 421 709 1 130 421 709 

varav: Renovering ytskikt våtrum och kök brandstation 1 061 0 1 061 1 061 0 1 061 

varav: Invändiga ytskikt brandstation 580 0 580 580 0 580 

varav: Hjullastare 1 225 1 225 0 1 225 1 225 0 

varav: Investeringar under 500 tkr 1 557 220 1 337 1 557 219 1 338 

Fritid- och kultur 4 568 1 413 3 155 4 068 976 3 092 

varav: Konstnärlig gestaltning bibliotek 500 0 500 500 0 500 

varav: Invändiga ytskikt Rotskärs sporthall 864 0 864 864 0 864 

varav: Investeringar under 500 tkr 3 204 1 413 1 791 2 704 976 1 728 

Pedagogisk verksamhet 10 294 748 9 546 13 163 748 12 415 

varav: Belysningssystem Bodaskolan 1 050 0 1 050 1 050 0 1 050 

varav: Värmesystem Sörgärdet 1 607 0 1 607 1 607 0 1 607 

varav: Byte ventilationsaggregat Marma förskola 577 239 338 577 239 338 

varav: Värmeprod. Install. Sörgärdet 531 0 531 3 400 0 3 400 

varav: Övriga inventarier utbildning 500 338 162 500 338 162 

varav: Investeringar under 500 tkr 6 029 171 5 858 6 029 171 5 858 

Vård omsorg 314 557 252 404 62 153 1 915 2 004 -89 

varav: Nya Tallmons äldreboende 306 124 244 728 61 396 0 1 351 -1 351 

varav: Tele/Data/Larm Tallmon 1 300 0 1 300 1 300 0 1 300 

varav: övriga inventarier omsorgen 500 654 -154 500 653 -153 

varav: Investeringar under 500 tkr 115 0 115 115 0 115 

Affärsverksamhet 0 0 0 0 0 0 

Övrig verksamhet 12 839 7 073 5 766 4 512 482 4 030 

varav: Åtgärder rening lakvatten dragmossen 8 750 6 689 2 061 250 58 192 

varav: Byte fönster Sportfiskeforum 1 300 0 1 300 1 300 0 1 300 

varav: Renovering fasad Sportfiskeforum 800 0 800 800 0 800 

varav: Byte tak kommunhus 573 236 337 576 236 340 

varav: Investeringar under 500 tkr 1 416 148 1 268 1 586 188 1 398 

Summa färdigställda projekt alla verksamheter 365 052 277 175 87 877 38 259 10 248 28 011 

  



Årsredovisning 2021 54(69) 

Pågående projekt 
Beslutad 

totalutgift Ack.utfall Avvikelse Budget  Utfall Avvikelse 

Infrastruktur, skydd 0 0 0 0 0 0 

Fritid- och kultur 500 436 64 500 436 64 

varav: Inbrottslarm ishallen 200 166 34 200 166 34 

varav: Brandlarm Rotskärskolan sporthall 300 270 30 300 270 30 

Pedagogisk verksamhet 4 442 47 4 395 0 0 0 

varav: Ventilation Bodaskolan 4 442 47 4 395 0 0 0 

Vård omsorg 507 84 423 0 0 0 

varav. Anpassning Gläntorna 507 84 423 0 0 0 

Affärsverksamhet 0 0 0 0 0 0 

Övrig verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Summa pågående projekt alla verksamheter 5 449 567 4 882 500 436 64 

Investering från exploateringsprojekt 
Beslutad 

totalutgift Ack.utfall Avvikelse Budget  Utfall Avvikelse 

Liljebacken    0 680 -680 

Summa investering från exploateringsprojekt    0 680 -680 

 
Beslutad 

totalutgift Ack.utfall Avvikelse Budget  Utfall Avvikelse 

Summa investeringsprojekt 370 501 277 742 92 759 38 759 11 364 27 395 

Investeringsredovisning per nämnd    Budget  Utfall Avvikelse 

Kommunstyrelsen    800 55 745 

Samhällsbyggnadsnämnden    36 959 10 317 26 642 

Utbildningsnämnden    500 338 162 

Omsorgsnämnden    500 654 -154 

Summa investeringsredovisning    38 759 11 364 27 395 

Investeringsbidrag     Utfall  

Erhållna investeringsbidrag     2 694  

varav: Solceller Tallmon     194  

varav: Trafikverket Rotskärsbron     2 500  

Exploateringsredovisning    IB oms.tillg. 
Årets 

förändring 
UB 

oms.tillg. 

Nybogård    1 418  661 

kostnad för sålda tomter     -757  

intäkter för sålda tomter     1 023  

Vinst på sålda tomter     266  

Gårdskär    46  46 

kostnad för exploateringsprojekt     0  

Älvkarleö bruk    522  459 

kostnad för sålda tomter     -63  

beräknad återstående kostnad för sålda tomter     -12  

intäkter för sålda tomter     226  

vinst på sålda tomter     151  

Liljebacken    8 486  5 648 

kostnad för exploateringsprojekt     932  

investeringsbelopp     680  

beräknad återstående kostnad för sålda tomter      313  

reglering kostnad tidigare år     431  

kostnad för försålda tomter     -4 083  

intäkter för sålda tomter     6 198  

Vinst på sålda tomter     2 546  

Summa exploateringsredovisning    10 472  6 814 

Fullmäktige (KF§54 2021-06-23) har tilldelat Samhällsbyggnadsnämnden en ökad investeringsbudget på 

3 317 tkr. 
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Upplysning om investeringsredovisningens uppbyggnad 

Fullmäktige tilldelar nämnderna ramanslag för investeringar. Dessa ramar fördelar respektive nämnd i sin 

internbudget efter behov. Investeringarna har en fyraårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret 

och de tre därefter följande åren utgör planeringsår. 

Positiva budgetavvikelser i investeringsprojekt överförs till kommande års investeringsbudget, så länge projektet 

pågår. Ej förbrukade investeringsmedel som ingår i ramanslag överförs i vissa fall till nästa års budget efter 

beslut av Fullmäktige. 

Investeringsredovisningens utgifter består av kommunexterna utgifter och utgifter för egen anläggningspersonals 

timkostnader vid förekommande fall. 

1.4 Noter 

1.4.1 Noter inkl. koncernen, tkr 

Not 1 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Verksamhetens intäkter 2020 2021 2020 2021 

Försäljningsintäkter 1 928 2 472 3 593 4 983 

Taxor och avgifter 17 187 19 322 42 972 44 473 

Hyror och arrenden 7 451 9 307 76 421 86 021 

Bidrag 63 218 61 568 63 360 61 714 

Försäljning av verksamhet och entreprenader 8 728 7 419 -2 261 2 322 

Försäljning av exploateringsfastigheter 3 101 7 447 3 101 7 447 

Försäljning av anläggningstillgångar 757 2 226 757 2 226 

Summa 102 370 109 761 187 944 209 185 

Not 2 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Verksamhetens kostnader 2020 2021 2020 2021 

Produktionskostnader 0 0 -9 755 -9 589 

Anskaffningskostnad för såld expl.fastighet -2 674 -4 483 -2 674 -4 483 

Personalkostnader -412 709 -420 488 -425 005 -433 249 

Bidrag -27 346 -30 848 -27 346 -30 848 

Köp av verksamhet -115 389 -121 797 -115 389 -121 797 

Lokalkostnader -31 943 -33 072 -20 192 -21 951 

Kostnader transportmedel inkl leasing -5 758 -5 126 -7 568 -6 835 

Förbrukning material/inv -19 355 -16 776 -60 948 -59 543 

Övriga främmande tjänster -24 206 -28 162 -18 788 -27 113 

Övriga kostnader -19 179 -20 341 -34 374 -36 142 

Skattekostnader 0 0 -615 -758 

Summa -658 559 -681 093 -722 655 -752 309 

Not 3 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Avskrivningar 2020 2021 2020 2021 

Immateriella anläggningstillgångar -403 -968 -403 -968 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar -21 903 -24 186 -40 851 -42 831 

Maskiner och inventarier -2 543 -2 404 -3 375 -2 989 

Summa -24 849 -27 558 -44 629 -46 787 
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Not 4 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Skatteintäkter 2020 2021 2020 2021 

Preliminära medel för 2021 445 794 440 629 445 794 440 629 

Preliminär slutavräkning korrigering föregående år -2 279 1 563 -2 279 1 563 

Preliminär slutavräkning innevarande år -6 755 10 879 -6 755 10 879 

Summa 436 761 453 071 436 761 453 071 

Not 5 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Generella statsbidrag och utjämning 2020 2021 2020 2021 

Inkomstutjämning 107 469 117 700 107 469 117 700 

Strukturbidrag 0 0 0 0 

Kostnadsutjämning 13 897 12 269 13 897 12 269 

Regleringsavgift 9 671 28 298 9 671 28 298 

Avgift för LSS utjämning -17 567 -16 007 -17 567 -16 007 

Fastighetsavgift 21 566 24 433 21 566 24 433 

Generella bidrag 21 128 5 617 21 128 5 617 

Summa 156 164 172 310 156 164 172 310 

Not 6 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Finansiella intäkter 2020 2021 2020 2021 

Räntor på likvida medel och utlåning 170 170 182 175 

Utdelning på aktier och andelar 706 3 496 657 3 496 

Borgensavgift 817 1 026 0 36 

Övriga finansiella intäkter 42 30 42 30 

Värdereglering finansiella oms.tillg. 22 214 22 214 

Summa 1 757 4 936 903 3 951 

Not 7 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Finansiella kostnader 2020 2021 2020 2021 

Räntekostnader -982 -744 -3 355 -2 511 

Ränta pensionsavsättning -1 492 -926 -1 492 -926 

Dröjsmålsräntor -24 -1 -26 -1 

Försäljning finansiella anl.tillg. -365 0 -365 0 

Övriga finansiella kostnader -53 -55 -93 -53 

Summa -2 915 -1 726 -5 331 -3 491 
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Not 8 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 

Ingående värde 1 444 1 760 1 444 1 760 

Periodens investeringar 719 255 719 255 

Avskrivningar -403 -968 -403 -968 

Nedskrivningar 0 0 0 0 

Försäljningar 0 0 0 0 

Utgående värde immateriella tillgångar 1 760 1 047 1 760 1 047 

Genomsnittlig nyttjandeperiod är 6 år. Linjäravskrivningsmetod tillämpas. Samtliga immateriella tillgångar är förvärvade. 

Not 9 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Materiella anläggningstillgångar 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 

Markreserv     

Ingående värde 16 520 16 414 18 029 17 923 

Periodens investeringar 0 0 0 0 

Avskrivningar -2 -2 -2 -2 

Försäljningar -33 -4 -33 -4 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Omklassificering -72 0 -72 0 

Utgående värde 16 414 16 408 17 923 17 917 

     

Verksamhetsfastigheter     

Ingående värde 416 854 416 470 419 877 419 075 

Periodens investeringar 18 664 2 812 18 664 2 812 

Avskrivningar -18 594 -20 387 -19 012 -20 805 

Försäljningar -453 -4 -453 -4 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Utgående värde 416 470 398 891 419 075 401 078 

     

Publika fastigheter     

Ingående värde 47 654 52 785 47 654 52 785 

Periodens investeringar 8 154 5 758 8 154 5 758 

Avskrivningar -3 023 -3 514 -3 023 -3 514 

Försäljningar 0 0 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Utgående värde 52 785 55 029 52 785 55 029 

     

Fastigheter för annan verksamhet     

Ingående värde 6 688 7 003 283 816 357 449 

Periodens investeringar 599 58 88 159 33 543 

Avskrivningar -284 -282 -12 060 -13 577 

Försäljningar 0 0 -191 -1 356 

Nedskrivning 0 0 -2 275 0 

Omklassificering 0 0 0 -220 

Utgående värde 7 003 6 779 357 449 375 839 
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  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Exploateringsmark     

Ingående värde 7 613 6 991 7 613 6 991 

Periodens investeringar 0 0 0 0 

Avskrivningar 0 0 0 0 

Försäljningar -622 0 -622 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Omklassificering 0 0 0 0 

Utgående värde 6 991 6 991 6 991 6 991 

     

Tekniska anläggningar     

Ingående värde 0 0 66 033 66 528 

Periodens investeringar 0 0 4 974 964 

Avskrivningar 0 0 -4 479 -4 931 

Försäljningar 0 0 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Omklassificering    7 654 

Utgående värde 0 0 66 528 70 215 

     

Pågående ny-, till- och ombyggnad     

Ingående värde 0 0 48 750 44 883 

Periodens investeringar 0 0 -3 867 -18 884 

Avskrivningar 0 0 0 0 

Försäljningar 0 0 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Utgående värde 0 0 44 883 25 999 

     

Summa mark, byggnader och tekniska 
anläggningar     

Ingående värde 495 330 499 663 891 772 965 634 

Periodens investeringar 27 417 8 627 116 084 24 193 

Avskrivningar -21 903 -24 185 -38 576 -42 829 

Försäljningar -1 108 -8 -1 299 -1 364 

Nedskrivning 0 0 -2 275 0 

Omklassificering -72 0 -72 7 434 

Summa utgående värde 499 663 484 097 965 633 953 067 

Genomsnittlig nyttjandeperiod är för verksamhetsfastigheter 23 år, publika fastigheter 21 år, fastigheter för annan verksamhet 
26 år. 

  



Årsredovisning 2021 59(69) 

 

Not 10 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Maskiner och inventarier 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 

Maskiner     

Ingående värde 2 011 2 052 2 011 2 052 

Periodens investeringar 426 1 303 426 1 303 

Avskrivningar -385 -419 -385 -419 

Försäljningar 0 0 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Utgående värde 2 052 2 936 2 052 2 936 

     

Inventarier     

Ingående värde 12 828 11 524 13 778 12 260 

Periodens investeringar 848 1 089 1 130 1 172 

Avskrivningar -2 152 -1 967 -2 634 -2 449 

Försäljningar 0 0 -14 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Omklassificering    220 

Utgående värde 11 524 10 646 12 260 11 203 

     

Bilar och andra transportmedel     

Ingående värde 13 11 720 287 

Periodens investeringar 44 0 44 0 

Avskrivningar -2 -3 -352 -106 

Försäljningar -44 -8 -125 0 

Nedskrivning 0 0 0 -8 

Utgående värde 11 0 287 174 

     

Förbättringsutg.annans fastighet     

Ingående värde 60 57 60 57 

Periodens investeringar 0 90 0 90 

Avskrivningar -3 -6 -3 -6 

Försäljningar 0 0 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Utgående värde 57 141 57 141 

     

Konst     

Ingående värde 1 526 1 703 1 526 1 703 

Periodens investeringar 177 0 177 0 

Avskrivningar 0 0 0 0 

Försäljningar 0 0 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Utgående värde 1 703 1 703 1 703 1 703 

     

Summa maskiner, inventarier m.m     

Ingående värde 16 438 15 347 18 095 16 359 

Periodens investeringar 1 495 2 482 1 777 2 565 
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  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Avskrivningar -2 543 -2 395 -3 374 -2 980 

Försäljningar -43 -8 -139 0 

Nedskrivningar 0 0 0 -8 

Omklassificering    220 

Summa utgående värde 15 347 15 426 16 358 16 156 

Genomsnittlig nyttjandeperiod är för maskiner 10 år, inventarier 9 år, bilar 10 år, förbättringsutgifter på ej ägda lokaler 13 år. 

Not 11 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Finansiella anläggningstillgångar 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 

Aktier och andelar     

Andel i HBV Förening 40 40 80 80 

Andel i Inera 43 43 43 43 

Aktier i Bionär 28 135 28 135 28 135 28 135 

Andel i Kommuninvest 1 588 7 131 1 588 7 131 

Aktier i AB Älvkarlebyhus 5 000 5 000 0 0 

Aktier i Älvkarleby Vatten AB 1 1 0 0 

Aktier i Gästrike Vatten AB 500 500 500 500 

Summor aktier och andelar 35 306 40 849 30 345 35 888 

     

Långfristiga fordringar     

Avbet.plan IFO 2 0 2 0 

Avbet. plan Skutskärs Bandy 0 369 0 369 

Kommuninvest 5 543 0 5543 0 

Revers  Gästrike Räddningstjänst 777 777 777 777 

Revers Älvkarleby Vatten AB 1 000 1 000 0 0 

Uppskjuten skattefordran 0 0 565 629 

Summor långfristiga fordringar 6 545 2 146 6887 1 775 

     

Summa finansiella anläggningstillgångar 42 628 42 995 37 232 37 663 

Not 12 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Exploateringsfastigheter m.m. 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 

Förråd och lager     

Ingående värde 0 108 0 108 

Årets förändring 108 861 108 861 

Utgående värde förråd och lager 108 969 108 969 

     

Exploateringsfastigheter     

Ingående värde 8 424 10 472 8 424 10 472 

Investering under året 4 100 932 4 100 932 

Försäljning -2 124 -4 590 -2 124 -4 590 

Omklassificering 72 0 72 0 

Utgående värde exploateringsfastigheter 10 472 6 814 10 472 6 814 

     

Utgående värde exploateringsfastigheter m.m. 10 580 7 783 10 580 7 783 
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Not 13 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Fordringar 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 

Kundfordringar 7 372 3 018 8 200 8 651 

Fordringar hos anställda 106 172 106 172 

Kortfristig del av långfristig fordran 6 107 6 107 

Fordringar hos staten 23 665 24 934 23 871 24 934 

Andra kortfristiga fordringar 23 14 1 308 673 

Förutbetalda kostnader 12 408 14 587 12 188 14 497 

Upplupna intäkter 9 358 6 114 9 256 5 891 

Upplupna skatteintäkter 0 10 879 0 10 879 

Summa fordringar 52 939 59 825 54 935 65 804 

Not 14 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Kortfristiga placeringar 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 

Aktier och andelar 1 303 1 517 1 303 1 517 

Summa kortfristiga placeringar 1 303 1 517 1 303 1 517 

Not 15 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Kassa och bank 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 

Kontantkassa 3 8 3 8 

Bank 69 620 107 086 74 336 131 370 

Summa kassa och bank 69 624 107 094 74 340 131 378 

Not 16 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Eget kapital 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 

Ingående värde 163 911 174 640 164 061 174 739 

Reservfond   70 000 70 000 

Uppskrivningsfond   375 364 

Balanserat resultat   95 605 94 094 

Resultatutjämningsreserv 14 845 14 845 14 845 14 845 

Aktieägartillskott   0 0 

Periodens resultat 10 729 29 701 9 156 35 929 

Utgående värde 189 486 219 187 354 042 389 971 
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Not 17 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Pensioner 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 

Avsatt till pensioner 37 022 39 978 37 022 39 978 

Avsatt till pensioner förtroende valda 7 949 8 073 7 949 8 073 

Löneskatt, 24, 26 %, på pensionsavs. enligt ovan 10 910 11 657 10 910 11 657 

Avsatt till särskild avtalspension, visstidspension 122 0 122 0 

Löneskatt, 24, 26 %, på särskild avtalspension 30 0 30 0 

Summa avsatt till pensioner 56 033 59 708 56 033 59 708 

     

Redovisning av väsentliga poster som 
förändrat pensionsskulden under året     

Ingående avsättning till pensioner inkl. löneskatt 54 050 56 034 54 050 56 034 

Nyintjänad pension 0 0 0 0 

varav förmånsbestämd ålderspension 0 1 709 0 1 709 

varav särskild avtalspension 0 -8 0 -8 

varav efterlevandepension 0 0 0 0 

varav övrigt 0 0 0 0 

Årets utbetalningar -2 086 -2 149 -2 086 -2 149 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 0 734 0 734 

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 1 839 0 1 839 

Övrig post 3 031 832 3 031 832 

Byte av tryggande 0 0 0 0 

Förändring av löneskatt 1 038 717 1 038 717 

Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt 56 034 59 708 56 034 59 708 

Vissa delar i denna beräkning går ej att särredovisa p.g.a. byte av administratör av pensioner. 

Not 18 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Övriga avsättningar 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 

Medfinansiering citybanan 2 648 2 648 2 648 2 648 

Utbetalning 2014/2015/2016/2017 -2 459 -2 459 -2 459 -2 459 

Återbetalning 2017 7 7 7 7 

Latent skatt på obeskattade reserver 0 0 0 0 

Moms på förändrad avdragsrätt Ä-byhus 0 0 0 0 

Uppskjuten skatt temporära 
skillnader/underskottsavdrag 0 0 3 483 3 660 

Skadeståndsanspråk Älvkarleby vatten 0 0 0 0 

Mätarb. förk. uppesittartid Ä-by vatten 0 0 60 80 

Summa övriga avsättningar 196 196 3 739 3 936 

Not 19 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Långfristiga skulder 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 

Kommuninvest 309 300 300 300 569 673 572 705 

Periodiserad anslutningsavgift   6 856 7 176 

Skuld för investeringsbidrag 22 216 24 909 22 216 24 909 

Upplösning av investeringsbidrag -995 -1 786 -995 -1 786 

Summa långfristiga skulder 330 521 323 423 597 750 603 004 
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Not 20 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Kortfristiga skulder 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 

Kortfristig del av långfristig upplåning 9 000 9 000 16 891 21 580 

Leverantörsskulder 20 883 24 531 27 888 30 662 

Momsskuld 25 175 2 881 1 433 

Personalens källskatter, arbetsgivaravgifter m.m. 14 985 13 535 15 736 13 968 

Skulder till staten 1 753 1 581 2 184 2 227 

Övriga kortfristiga skulder 1 048 739 4 838 10 589 

Upplupna löner inkl. personalomkostnader 5 274 6 463 5 307 6 624 

Upplupna semesterlöner inkl. 
personalomkostnader 19 264 19 692 20 388 21 262 

Upplupen pension individuell del inkl. löneskatt 15 554 16 034 15 950 16 467 

Upplupna räntekostnader 100 95 339 221 

Förutbetalda skatteintäkter 13 049 5 195 17 289 5 195 

Övriga interimsskulder 16 674 20 234 20 888 27 569 

Summa kortfristiga skulder 117 611 117 275 150 579 157 797 

Not 21 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Ansvarsförbindelser pensioner 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 

Ingående ansvarsförbindelse för pensioner inkl. 
löneskatt pensionsskuld 

193 765 193 060 193 765 193 060 

Ränte- och basbeloppuppräkning 0 2 672 0 2 672 

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 3 324 0 3 324 

Nyintjänad pension 0 125 0 125 

Årets utbetalningar -9 130 -9 328 -9 130 -9 328 

Övrig post 8 562 2 283 8 562 2 283 

Förändring av löneskatt -138 -224 -138 -224 

Summa ansvarsförbindelser pensioner 193 059 191 912 193 059 191 912 

Aktualiseringsgrad vid beräkning av 
ansvarsförbindelse 

98 % 98 % 98 % 98 % 

Vissa delar i denna beräkning går ej att särredovisa p.g.a. byte av administratör av pensioner. 

Not 22 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Borgensförbindelser 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 

Kommunala bolag 263 553 284 985 0 0 

Kommunalt förlustansvar 40 % av låneskulden 2 0 2  

Bostadsrättsföreningar 3 944 3 885 3 944 3 885 

Övriga borgensförbindelser 132 82 132 82 

Fastigo   177 177 

Summa borgensförbindelser 267 631 288 952 4 255 4 144 

Specifikation Not 22 

Älvkarleby kommun har i februari 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 

Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner som per 

2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 

fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 

borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
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respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas 

respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av 

Älvkarleby kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick 

Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 mnkr och totala tillgångar till 518 679 mnkr. 

Älvkarleby kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 643 mnkr och andelen av de totala 

tillgångarna uppgick till 653 mnkr. 

Hantering av kommunens borgensförbindelser 2021 inkl. riskbedömning 

Allmänt 

Älvkarleby kommun har per 2021-12-31 tecknade borgensförbindelser på 288 mkr vilket fördelar sig på AB 

Älvkarlebyhus (207 mkr), Älvkarleby Vatten AB (77 mkr), Bostadsrättsföreningar (4mkr), egna hem (0 mkr) 

samt övriga (0 mkr). 

Kommunen följer löpande utvecklingen av respektive gäldenärs lånehantering för att därmed kunna följa upp 

borgensbelopp mm. 

Riskbedömning 

Kommunen gör följande bedömning av sina borgensförbindelser inför 2022. 

Älvkarlebyhus AB 

Kommunens bostadsbolag ingår idag i kommunkoncernen vilket innebär att kommunstyrelsen har en god insyn 

och kan påverka styrning och ekonomihantering. Med anledning av bolagets resultat samt kommunens 

styrmöjligheter anses risken låg att kommunen blir skyldig att infria sina borgensförbindelser. 

Bostadsrättsföreningar 

Under de senaste åren har kommunen inte varit tvungen att infria ingångna borgensåtaganden för 

bostadsrättsföreningar. 

Egna hem  

Även för ”egna hem” som kommunen borgat för, inhämtas uppgifter från kreditgivarna för att löpande följa 

utvecklingen. Kommunen har under senaste åren varit mycket restriktiv i att besluta om ytterligare 

borgensåtaganden. Detta har lett till att borgensförbindelserna successivt minskat och nu finns inget 

borgensåtagande kvar. 

Nedan följer en specificering av de borgensförbindelser som Älvkarleby kommun har idag: 

Belopp i tkr. 

Gäldenär Beslut Ursprungsbelopp Skuld 2021-12-31 

 AB Älvkarlebyhus  Kf § 16 Dnr 2021/11 210 000 207 500 

 Älvkarleby Vatten AB   Kf § 12 Dnr 2015/140  100 000 77 485 

 Älvkarleby golfklubb   Kf § 14 Dnr 43/1985 006.387  1 200 82 

 HSB BRF 203 Boda   Kf § 297 Dnr 257/85  6 909 3 885 

 SBAB & AB Balken finans (se 
specifikation nedan)  

  0 

Summa  318 109 288 952 
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Not 23 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Justering för ej likvidpåverkande poster 2020 2021 2020 2021 

Avskrivningar 24 849 27 558 44 629 46 787 

Upplösning av investeringsbidrag -585 -791 -585 -791 

Nedskrivningar 0 0 0 0 

Utrangeringar 0 0 205 1 256 

Omklassificering av anläggningstillgång till 
omsättningstillgång 72 0 72 0 

Gjorda avsättningar 4 069 5 823 4 069 5 823 

Återförda avsättningar 0 0 -640 537 

Intäktsförda ej likvida gåvor 0 0 0 0 

Orealiserade kursförändringar -21 -214 -21 -214 

Upplösninga av bidrag till infrastruktur 0 0 0 0 

Övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0 0 493 

Summa justering för ej likvidpåverkande 
poster 28 384 32 376 47 729 53 891 

Not 24 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Övriga likviditetspåverkande poster 2020 2021 2020 2021 

Utbetalning av avsättningar för pensioner -2 086 -2 149 -2 086 -2 149 

Utbetalning av övriga avsättningar (exkl. bidrag till 
infrastruktur) 0 0 0 0 

Summa övriga likviditetspåverkande poster -2 086 -2 149 -2 086 -2 149 

Not 25 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Poster som redovisas i annan sektor 2020 2021 2020 2021 

Realisationsresultat (vinst) vid försäljning av 
anläggningstillgångar -756 -2227 -780 -2 227 

Realisationsresultat (förlust) vid försäljning av 
finansiella tillgångar 365 0 365 0 

Summa poster som redovisas i annan sektor -391 -2 227 -415 -2 227 

Not 26 

  Kommun Kommun 

Total kostnad för räkenskapsrevision 2020 2021 

Kostnad för sakkunnigas granskning av räkenskaperna -75 -75 

Kostnad för förtroendevalda revisorer -21 -16 

Summa kostnader för räkenskapsrevision -96 -91 

Not 27 

Räntebindningstid och ränta på låneskuld Kommun Kommun     

 2020 2021     

Genomsnittlig räntebindningstid (månader) 38 38     

Genomsnittlig ränta 0,3% 0,2%     

       

Låneskuldens förfallostruktur 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Kommun       

Kommuninvest 9 000 161 300 46 000 6 000 87 000 0 
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1.5 Revisionsberättelse 
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1.6 Bilagor 

1.6.1 Bilaga 1. Verksamhetsredovisning Kommunstyrelsen 

1.6.2 Bilaga 2. Verksamhetsredovisning Samhällsbyggnadsnämnden 

1.6.3 Bilaga 3. Verksamhetsredovisning Utbildningsnämnden 

1.6.4 Bilaga 4. Verksamhetsredovisning Omsorgsnämnden 

1.6.5 Bilaga 5. Älvkarlebyhus årsredovisning 

1.6.6 Bilaga 6. Älvkarleby vatten årsredovisning 


