
 

 

 

 

 

 

 

 

Mål- och budgetdokument 2022-2025  

 
 

 

 

 

  

  



Mål- och budgetdokument 2022-2025 (majoritetens förslag) 2(18) 

Innehåll 

1 Älvkarleby Kommun .............................................................................................. 3 

1.1 Inledning ......................................................................................................................................3 

1.1.1 Förväntningar på året .........................................................................................................3 

1.1.2 Organisation ........................................................................................................................4 

1.2 Kommunens styrprocess ..............................................................................................................6 

1.3 Omvärldsfaktorer .........................................................................................................................7 

1.4 Kommunens ekonomiska förutsättningar ....................................................................................8 

1.5 Kommunens vision och mål 2022-2025 ......................................................................................9 

1.6 Skattesats ...................................................................................................................................13 

1.7 Drift- och investeringsbudgetramar 2022-2025 .........................................................................13 

1.7.1 Driftbudgetramar 2022-2025.............................................................................................13 

1.7.2 Prioriteringar.....................................................................................................................14 

1.7.3 Investeringsramar 2022-2025 ............................................................................................15 

1.7.4 God ekonomisk hushållning ...............................................................................................16 

1.8 Internstyrning och kontroll ........................................................................................................17 

1.9 Förslag till beslut - att satser ......................................................................................................18 

 

  



Mål- och budgetdokument 2022-2025 (majoritetens förslag) 3(18) 

1 Älvkarleby Kommun 

1.1 Inledning 

1.1.1 Förväntningar på året 

Kommunalrådet har ordet 

 

Vi är nu inne på år två med nya budgetprocessen ”prislappsmodellen” och syftet är bland annat att 
tydliggöra de politiska prioriteringarna. På det sättet har vi synliggjort vilken finansiering olika 
verksamheter har och fokus har flyttats till helheten.  

För 2022 planerar vi överskott på två procent vilket gör att vi uppfyller målet om god ekonomisk 
hushållning av våra gemensamma skattepengar och ändå fortsätter vi att göra satsningar på vår 
gemensamma välfärd i hela kommunen. 

Att ta ansvar för ekonomin är en förutsättning för att kunna bedriva en verksamhet av god kvalitet som är 
uthållig över tiden. Det ger också en beredskap för att hantera demografiska utmaningar framöver. 

Budgeten har ett tydligt fokus på välfärden och utvecklingsfrågor. Vi ska vara effektiva och hålla en hög 
kvalitet. 

Vi fortsätter att göra investeringar och ambitionen är att dessa i första hand finansieras med egna medel. 

Bostadsbristen är fortfarande påtaglig i hela Sverige och Älvkarleby kommun är inget undantag. Därför 
har kommunala bolaget Älvkarlebyhus fortsatta satsningar på att bygga fler hyreslägenheter välkomnats. 
Kommunen ska skapa förutsättningar för att kunna växa.  

I budgeten finns utrymme att fortsätta vårt arbete för att vi ska bli ett föredöme som arbetsgivare. Ett gott 
ledarskap och motiverade medarbetare gör att vi kan fortsätta leverera ändamålsenlig och effektiv 
verksamhet till våra medborgare och företagare. 
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1.1.2 Organisation 

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. De viktigaste 
uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Älvkarleby kommun styrs av politiker som 
valts direkt av våra kommunmedborgare. Deras uppgift är att representera folket i kommunen och ange 
inriktning för kommunens verksamheter och kommunens utveckling- vad som ska prioriteras och vad som 
ska genomföras. 

Kommunfullmäktige är kommunernas högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige tar beslut om 
kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De utser också kommunstyrelsen, som har till uppgift 
att leda och samordna allt arbete inom alla kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige beslutar 
också vilka nämnder som ska finnas och väljer dess ledamöter. Nämnderna ansvarar sedan för ett visst 
område. I Älvkarleby kommun finns samhällsnämnd, utbildningsnämnd och omsorgsnämnd. 

 

 

 

Kommunpolitikerna är uppdragsgivaren 

Det är de folkvalda politikerna i Älvkarleby kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder som är 
ytterst ansvariga för hela den kommunala verksamheten. De förtroendevalda bestämmer i frågor om 
ekonomi och kvalitet och de beslutar om reglementen, förordningar och policybeslut. De styr kommunen 
genom att ge uppdrag, sätta upp mål och tilldela resurser till de olika verksamheterna ur kommunens 
totala budget. 

Kommunanställda är verkställande 

Det är de anställda: tjänstepersoner, medarbetare och chefer som i praktiken sköter genomförandet av 
kommunens verksamhet. De ansvarar för att politiska beslut följs och genomförs i det dagliga arbetet. De 
hanterar frågor om ekonomi, kvalitet, planering och arbetsledning. De anställda ansvarar också för att ta 
fram underlag för politiska beslut, att följa upp verksamheterna och att redovisa detta tillbaka till 
uppdragsgivarna - politikerna. För att avlasta nämnderna och kommunstyrelsen i rutinärenden och 
detaljbeslut, delegerar politikerna i vissa fall beslutanderätt ner till enskilda tjänstemän. Formerna för 
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detta redovisas i respektive nämnds, samt kommunstyrelsens delegationsordning. 

Lagar och regler 

Flera Lagar styr kommunens verksamheter. Kommunallagen och regeringsformen reglerar kommunens 
organisation, ansvarsområden och skyldigheter. Därutöver finns flera andra lagstiftningar som styr 
kommunens verksamheter, till exempel socialtjänstlagen, skollagen, plan- och bygglagen och 
miljöbalken. 

Kontroll, tillsyn och revision 

Kommunens verksamhet granskas bland annat av tillsynsmyndigheter. Dessutom har alla kommuner en 
egen revision. Revisorerna har till uppgift att granska kommunens verksamhet varje år utifrån såväl 
effektivitet som ekonomi. 

Mandatfördelning 

I fullmäktige sitter 31 ledamöter och mandaten fördelas på partierna utefter valresultatet. Val sker vart 
fjärde år i samband med riksdagsval. 

Största parti mandatperioden 2018-2022 är Socialdemokraterna med 11 mandat, följda av 
Sverigedemokraterna som andra största parti med sex mandat. Övriga 14 mandat fördelas så här: 

 Moderaterna 4 mandat 

 Kommunens Väl 3 mandat 

 Centerpartiet och Vänsterpartiet 2 mandat vardera 

 Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har 1 mandat vardera 
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1.2 Kommunens styrprocess 

Styrmodell 

En styrmodell beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. Syftet är att ange den 
politiska viljeinriktningen, att skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen 
uppnås samt att god ekonomisk hushållning säkerställs. Det är viktigt att det finns ett klart samband 
mellan de resurser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat som ska uppnås. 

Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från vision till det dagliga 
arbetet i verksamheterna. Organisationer styrs inte bara av modeller och dokument utan påverkas även 
av organisationskultur, värderingar och attityder. För att styrmodellen ska få önskad effekt är det viktigt att 
kommunens värdegrund, mod, vilja, respekt och helhetssyn, genomsyrar verksamheterna och bidrar till 
att skapa en helhetsbild och en röd tråd från vision till det dagliga arbetet i verksamheterna. 

Den politiska nivån arbetar utifrån frågor om vad som ska uppnås och när i tiden. De förtroendevalda 
formulerar en långsiktig vision, mål och sätter ramarna för finansiering. Med specifika kompetenser och 
kunskaper har kommunens tjänstepersoner sedan ansvaret för hur verksamheten bedrivs och vem i 
tjänstepersonsorganisationen som utför uppdrag. 

Ett gott samarbete mellan förtroendevalda och tjänstepersoner är en framgångsfaktor. En gemensam 
kultur och en god dialog bidrar till att få genomslag i beslut. Då skapas goda resultat för 
kommuninvånarna. 

Budgetmodell 

Inför budgetåret 2022-2025 fortsätter vi med den nya budgetmodell som introducerades i fjol enligt beslut 
KS §22 Dnr 2020/17, för framtagande av budgetramar per nämnd. Budgetmodellen (så kallad 
prislappsmodell) är framtagen av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och ingår i ett projekt som 
Älvkarleby kommun deltar i tillsammans med flera andra kommuner. 

I budgetmodellen sätts investeringsnivå för mandatperioden först. Investeringsnivån bestämmer vilket 
resultat som kommunen behöver ha för att kunna självfinansiera investeringarna i den grad som det 
finansiella målet bestämmer. Det andra finansiella målet som gäller för perioden är att resultatet minst 
ska vara två procent av skatter och bidrag. Dessa finansiella mål är grundförutsättningarna för 
resultatnivåer och investeringsnivåer. 

Kommunen får information om hur mycket skatter och bidrag som prognostiseras per budgetår. Vad som 
blir det verkliga utfallet baseras på befolkning. Ersättningsnivåerna beror inte endast på hur många 
invånare det är utan i vilken ålder dessa invånare är. De ålderskategorier som är i behov av den 
kommunala servicen ger mer ersättning än åldrar som inte har lika stort behov. Exempelvis ger antalet 
personer över 80 den högsta ersättningsnivån och barn som är 1-5 år ger en annan ersättningsnivå. 

Utifrån denna logik beräknas en teknisk ram till nämnderna som har "prislappsverksamheter". Prislappar 
bygger på en omräkning av standardkostnaden och beskriver vad det borde kosta före eventuella 
politiska prioriteringar. (verksamheterna som har prislappar är äldreomsorg, förskola, förskoleklass, fritids, 
grundskola och gymnasieskola.) Detta motsvarar cirka 70 procent av den totala budgeten. Den tekniska 
ramen innefattar inte politiska prioriteringar utan den beräknas utifrån vad en medelkvalitet inom 
exempelvis grundskola bör kosta och är den lägsta nivån som verksamheten kan bedrivas för. 

Efter att de tekniska ramarna är klara kan prioriteringar ske. Prioriteringsutrymmet blir då 
mellanskillnaden mellan det resultat som kommunen behöver ha och de tekniska ramarna. 

Modellen beskriver hur kommunen använder resursfördelningsmodellen (prislappsmodellen) med 
framräkning av tekniska ramar med komplettering av politiska prioriteringar vid övergripande fördelning av 
budgetramar till nämnderna. 

Modellen beskriver också rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. Förtroendevaldas 
roll är att styra genom att sätta mål, göra prioriteringar, fördela resurser och följa upp. Tjänstepersoners 
roll är dels att förse politikerna med relevanta underlag, dels att leda och genomföra verksamheten utifrån 
de fastställda målen, sina tilldelade uppdrag och tillgängliga resurser. 
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1.3 Omvärldsfaktorer 

Sedan februari 2020 har pandemin överskuggat allt annat och skiftat fokus bort från tidigare 
makroekonomiska orosmoln. Men i hög grad kvarstår flera av de riskfaktorer som många tidigare talade 
om. Exempelvis Brexit, där det ännu i dag inte går att utesluta betydande negativa effekter för den 
europeiska ekonomin vid ett oordnat utträde för Storbritannien, spänningarna mellan USA och Kina, 
liksom i viss grad mellan USA och Europa med tydlig bäring på handelsförutsättningarna. På lite längre 
sikt finns risken att dessa frågetecken tynger den fortsatta konjunkturuppgången globalt – så länge 
avtalsfrågor inte lösts och geopolitiska tvister består. 

Coronapandemin har tagit ny fart på senare tid och nya restriktioner har införts i flera länder. Osäkerheten 
om utvecklingen är därför mycket stor trots att vaccinering nu kommit upp i ett högt tempo.. 

Tabell 1: BNP-tillväxt i omvärlden 

Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Eurozonen 1,8 1,3 –8,4 5,4 2,8 

USA 3 2,2 –4,5 5 2,7 

Kina 6,8 6,2 1,2 7,1 5,7 

Världen 3,6 2,9 –4,9 5,5 3,5 

KIX-vägd* 2,5 1,9 –6,1 5,7 2,6 

  

*Global BNP viktad utifrån utrikeshandel enligt KIX-index. KIX är ett valutaindex baserat på flöden av 
varor och råvaror i den svenska utrikeshandeln. 

I scenariot för kommande år antas global BNP överträffa den nivå som gällde före pandemin först under 
2022. 

Källa: Konjunkturinstitutet, Macrobond samt Sveriges Kommuner och Regioner. 

Tabell 2: Priser, räntor och växelkurser 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

KPIF* 1,7 0,5 1,2 1,6 1,8 2 

KPI* 1,8 0,5 1,1 1,8 2,2 2,4 

Prisbasbelopp, tkr 46,5 47,3 47,6 48 48,8 49,9 

10-årsränta*, % 0,1 0 0,1 0,4 0,7 1 

5-årsränta*, % –0,4 –0,3 –0,1 0,1 0,4 0,7 

Statsskuldsväxel 3 mån.*, % –0,4 –0,1 –0,1 0 0,2 0,4 

Reporänta, ultimo, % –0,25 0 0 0 0,25 0,75 

EUR/SEK* 10,6 10,5 10,4 10,2 10,1 9,9 

USD/SEK* 9,5 9,3 8,9 8,8 8,8 8,7 

KIX-index*, ** 122,1 118,7 116,4 114,5 113,8 112,4 

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

Riksbanken har visat sig tydligt motvillig att sänka reporäntan. Vi antar att nollräntan består och att 
penningpolitiken en tid involverar andra instrument, liksom att finanspolitiken får ta fortsatt huvudansvar 
för stabiliseringspolitiken. På längre sikt antas styrräntan i Sverige, liksom styrräntor i omvärlden, sakta 
höjas. Scenariot bygger vidare på en trendmässig förstärkning av den svenska kronan. 

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

Kommunernas ekonomi är ansträngd 

Lågkonjunkturen i Sverige väntas fortsätta de närmaste åren även om en återhämtning redan har börjat. 

Arbetslösheten väntas öka under 2021 trots stor efterfrågan på arbetskraft p.g.a. kvalifikationer och 
kompetens hos arbetslösa ej matchar behovet hos arbetsgivarna. Dock förväntas arbetslösheten minska 
något under de kommande åren efter 2021 och därmed ökar antal arbetade timmar. 

Troligen kommer 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 

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: 

 Vi ser att återhämtningen har stannat av något och den nya pandemilagen riskerar att ytterligare 
hämma den ekonomiska återhämtningen och öka arbetslösheten. Detta kan också leda till en 
negativ påverkan på skatteunderlaget för kommunerna. 

 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? 
De starka resultaten inom kommunsektorn beror främst på ökade statsbidrag hänförbart till 
Corona samt i många större kommuner intäkter för försäljning av mark m.m. (reavinster). Trots 
det starka resultatet så har det finansiella sparandet varit lågt, vilket till stor del beror på behovet 
av investeringar. 
 
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 att behövas för 
att 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 2020, SKR 
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1.5 Kommunens vision och mål 2022-2025 

Prioriterade målområden 2022 

Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
bygger sin samverkan på en gemensam målsättning för fortsatt positiv utveckling i kommunen. 

Den politiska styrningen ska utgå från de 17 Globala målen för hållbar utveckling, Regionala målen samt 
Kommunfullmäktiges mål för kommunen. 

De 17 globala målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för 
alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för 
planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre 
dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

Prioriterade målområden inför 2022 är: 

Mål 4 God utbildning för alla 

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

Mål 10 Minskad ojämlikhet 

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion. 

 

Målen ska möjligaste mån vara realistiska mätbara och tidsatta. 

Vision 

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 
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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. 

 Medborgaren ska känna sig trygg och säker i Älvkarleby kommun. 

God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och vilka finansiella mål som är 
av betydelse för att uppnå en god ekonomisk hushållning. Målen för god ekonomisk hushållning i 
Älvkarleby kommun är budgeterat resultat, likvida medel, soliditet och självfinansiering av investeringar. 

Budgeterat resultat ska vara minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Likviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. En ökad likviditet i kombination med 
en förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts. 

Alla investeringar ska i grund självfinansieras, dock kan kommunen lånefinansiera stora och långsiktiga 
investeringar. Med stora och långsiktiga investeringar avses investeringar som överstiger 50 mkr och har 
en livslängd på minst 30 år. 

Finansiella mål  

 Kostnaderna ska inte överstiga 98 % av skatter och bidrag 

 Likvida medel ska i genomsnitt under ett år uppgå till minst 15 mnkr. 

 Soliditeten inklusive pensionsåtaganden och övriga avsättningar ska öka med minst 1 %-enhet 
årligen. 

 Investeringar ska vara självfinansierade, långsiktiga strategiska investeringar undantages. 

Kommunfullmäktiges mål 

 

God utbildning för alla är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja 
livslångt lärande för alla. 

Kommunala mål: 

Samhällets framtid är våra unga, därför är det viktigt att de får en bra start i livet. Skolans huvuduppgift är 
kunskap. Varje enskilt barn/elev ska bli sett utifrån sina behov och förutsättningar, och utmanas i sitt 
lärande. Genom ett starkare utbildningssystem bryter vi segregationen och kompenserar för skillnader i 
uppväxtvillkor. 

Genom ett kvalitativt förebyggande arbete skapar vi både en bättre framtid och ett tryggare samhälle för 
alla. Barns bästa ska alltid komma först. Vårt långsiktiga mål är att 100 % är behöriga till gymnasiet. 

Invandring är en möjlighet till att utöka vår kommun med god arbetskraft och nya skattebetalare. För att 
detta ska bli möjligt krävs en fungerande integration, detta är en viktig väg in i samhället. 

 Vi ska höja utbildningsnivån i kommunen och öka behörigheten till gymnasiet. 

 Våra vuxenutbildningar ska matcha individens och arbetsmarknadens behov. 
 

 

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar 
ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 
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Kommunala mål: 

Att kunna försörja sig själv är en grundläggande rättighet för alla. Vi vill satsa på åtgärder för att minska 
arbetslösheten och öka sysselsättningsgraden. Goda resultat inom området innebär förbättrade 
levnadsvillkor för såväl barn som vuxna. 

Älvkarleby kommun har en relativt hög kostnadsnivå, vilket bl.a. kommer till uttryck i en hög 
skatteutdebitering. För att kunna uppfylla framtida krav på kommunal service, så måste effektiviteten öka, 
d.v.s. att kommunen får ut mer för insatta resurser genom bättre arbetssätt, billigare inköp av varor och 
tjänster, effektivare lokalutnyttjande mm. 

 Minskad arbetslöshet och minskat ekonomiskt utanförskap, med särskilt fokus på unga. 

 Kommunen ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och årligen förbättra sitt kostnadsläge 
gentemot standardkostnaderna 

 För att kommunen ska klara framtida kompetensförsörjning ska kommunen erbjuda heltid för 
anställda som så önskar. 
 

 

Hållbara innovationer och infrastruktur är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en 
inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation. 

Kommunala mål: 

Vi vill att antalet invånare ska fortsätta öka. En ökad befolkning är viktigt för att kommunen ska utvecklas 
och möjliggör en kvalitativ välfärd. Ett mer varierat utbud av bostäder och upplåtelseformer behövs för att 
öka rörligheten på bostadsmarknaden och stärka kommunens attraktionskraft. 

För vårt samhälles utveckling är det betydelsefullt med ett starkt näringsliv. Kommunen behöver lägga 
grunden för en mer robust arbetsmarknad genom fler växande företag. 

Kommunens alla verksamheter ska präglas av kvalitet, trygghet och bra bemötande för alla invånare och 
företag. 

Vi vill genom politisk styrning genomföra en politik som skapar möjligheter till ett bra liv för alla. 

 Antal företag i kommunen ska öka. 

 Befolkningsökning om minst 30 nya invånare per år. 

 Minst 90 procent av alla hushåll och verksamheter ska ges möjlighet att ansluta till snabbt och 
kapacitetsstarkt bredband minst 100 Mb/sek till 2020. Till 2030 ska 100 procent vara uppnått. 

 Vi ska främja besöksnäringen och synliggöra våra kultur- och naturvärden i syfte att fler 
upptäcker och besöker Älvkarleby kommun. 
 

 

Minskad ojämlikhet är att minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

Kommunala mål: 

Vi vill skapa förutsättningar för ökad jämlikhet. Kommunens demokratiarbete ska vara framåtblickande 
och innovativt. Resurser måste riktas till att utveckla nya dialogformer med syftet att få ett så stort och 
brett deltagande som möjligt med särskilt fokus på att öka deltagandet där det idag är lågt. Kommunens 
närvaro i sociala medier och andra digitala kanaler är viktig. 

De politiska partierna och deras förtroendevalda utgör grunden i den representativa demokratin. De 
förtroendevalda ska ges goda förutsättningar för sitt politiska arbete så att demokratin kan fungera. 

Jämlikhet i Älvkarleby betyder bland annat att alla ska ha likvärdig service och jämlikt bemötande oavsett 
bostadsort, ålder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Ingen ska lämnas efter, och ingen ska hållas 
tillbaka. 
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 Kommunen ska skapa förutsättningar för boende i livets alla skeenden. 

 Vi ska vara en arbetsgivare som främjar god arbetsmiljö och våra medarbetare ska ges 
delaktighet och inflytande på våra arbetsplatser. 

 Vård och omsorg ska präglas av god kvalité med individens behov i fokus och för ett värdigt liv. 

 Minska digitalt utanförskap och öka digital delaktighet. 

 Barn och ungdomars livsvillkor ska vara i fokus 
 

 

Hållbar konsumtion och produktion är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

Kommunala mål: 

För att ställa om till en grön ekonomi och för att nå en hållbar utveckling i Sverige och i Älvkarleby krävs 
hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Varor och tjänsters negativa påverkan på klimat, miljö 
och människors hälsa måste minska. Därför måste produktionen använda resurser effektivt, ta hänsyn till 
ekosystemtjänster och minska omgivningens påverkan från farliga kemikalier. 

Vi vill arbeta för att medvetandegöra alla i kommunen om vikten med att hushålla med våra 
energiresurser. Kunskap om miljöns betydelse ska genomsyra undervisningen i våra skolor. 

 Upphandlingar och inköp ska präglas av närhet och ekologisk hållbarhet. 

 Kommunen ska stödja kultur- och föreningsverksamhet som stärker människors gemenskap och 
minskar utanförskap och ensamhet. 

 Främja hållbar mobilitet. 
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1.6 Skattesats 

Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten. En tredjedel av kommunens intäkter är 
kommunens andel av det nationella utjämningssystemet som har till syfte att erbjuda 
kommuninnevånarna lika möjligheter till service oavsett var man bor. Kommunen tar också ut avgifter 
inom t.ex. barn- och äldreomsorg. Skattesatsen för invånare i kommunen är fördelad enligt följande 

 Kommunalskatt 22,69 krona/skattekrona 

 Landstingsskatt 11,71 krona/skattekrona 

 Kyrkoavgift 1,13 krona/skattekrona 

 Begravningsavgift 0,25 krona/skattekrona 

 Totalt 35,78 krona/skattekrona 

 

1.7 Drift- och investeringsbudgetramar 2022-2025 

1.7.1 Driftbudgetramar 2022-2025 

Driftbudgetramar 2022 med plan 2023-2025 - Belopp i tkr 

Nämnd Utfall 2020 
Beslutad 
ram 2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

Budget 
2025 

Skattefinansierad verksamhet       

Revision 568 624 639 657 674 691 

Kommunstyrelse 48 549 52 710 58 603 57 425 58 987 60 447 

Samhällsbyggnadsnämnd 39 949 47 822 50 289 51 896 52 814 54 536 

Utbildningsnämnd 250 122 247 700 259 233 265 813 273 111 280 274 

Omsorgsnämnd 237 984 226 141 240 429 246 232 254 186 264 742 

Finanskostnader 5 429 9 637 6 270 6 434 4 760 4 505 

Summa nettokostnad 
skattefinansierad verksamhet 

582 601 584 634 615 463 628 457 644 532 665 195 

       

Finansiering (skatter och bidrag) 592 925 598 218 628 232 642 394 658 474 679 678 

Finansnetto 405 -1 620 200 -200 -600 -800 

Resultat 10 729 11 964 12 969 13 737 13 342 13 683 

       

Resultat % (God ekon.hushållning) 1,8% 2,0% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 

God ekonomisk hushållning, mål 2% 11 859 11 964 12 565 12 848 13 169 13 594 

       

Differens mot god ekon. 
hushållning 

-1 130 0 404 889 173 89 
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1.7.2 Prioriteringar 

I ovanstående driftbudgetramar har prioriteringar på 22 470 tkr fördelats ut till nämnderna. Nedan 
redovisas politiska prioriteringar inför budget 2022.  

Nämnd Budgetberedningens förslag Prioriteringstillskott 

Kommunstyrelsen 5 855 

Samhällsbyggnadsnämnd 1 456 

Utbildningsnämnd 6 464 

Omsorgsnämnd 8 695 

Summa nämnder totalt 22 470 

 

Nedan visas de politiska prioriteringarna för respektive nämnd inför budget 2022. 

Prioriteringar inom kommunstyrelsen: För att bibehålla kvaliteten i verksamheten prioriteras bibehållen 
organisation inom flertalet av kommunstyrelsens verksamheter. I och med att det är val 2022 prioriteras 
även extra pengar för ökade kostnader till följd av detta. 
För att utveckla och förbättra kommunstyrelsens verksamheter prioriteras utvecklingspengar, starta eget 
sommarjobb samt medlemskap i Stockholm Business Alliance och Småkom. 

Kommunstyrelsen Kostnad (tkr) 

Kompensation för utökade avgifter samverkande 
organisationer 

1 590 

Bibehållen verksamhet ks 440 

Val 2022 300 

Utvecklingspengar 1 500 

Visselblåsarfunktion 80 

Bibehållen verksamhet Medborgarservice 560 

Behålla personal HR  och arbetsmarknad 770 

Ekonomiavdelningen personal 170 

Bibehållen organisation integration 300 

Starta eget sommarjobb 80 

Stockholm Business Allience 40 

Småkom 25 

Summa 5 855 

 

Prioriteringar inom Samhällsbyggnadsnämnden: För att skapa förutsättningar för kommunen att växa och 
utvecklas ges prioriteringsmedel till bebyggelseutveckling och utveckling av en strategisk VA-plan. 
Kommunen prioriterar också att förvalta översiktsplanen som omfattar hela kommunen. 
För att förbättra miljön för föreningar och elever som använder Sörgärdets sporthall beviljas också 
ombyggnad av omklädningsrum samt förråd i dessa lokaler. 

Samhällsbyggnadsnämnden Kostnad (tkr) 

Bebyggelseutveckling 620 

Ombyggnad Sörgärdets sporthall 117 

Krav på framtagagandet av strategisk plan 409 

Förvaltning ÖP 310 

Summa 1 456 
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Prioriteringar inom Utbildningsnämnden: För att kunna ge de elever som har ett behov av extrastöd den 
hjälp de har rätt till beviljas pengar till speciallärare i matematik och svenska samt till en logoped för att 
förbättra möjligheterna för alla elever att nå skolans mål. 

För att kunna bedriva en utbildning för att minska ojämlikhet och digitalt utanförskap ges prioriteringar för 
att investera i IT-utrustning till klassrum samt standardisering av elevdatorerna. 

I och med att förvaltningen ska fortsätta driva singelavdelningar blir följden att förvaltningen har 
merkostnader för personal, lokalhyra, kost och lokalvård vilket beviljas extra prioriteringsmedel för. 

Utbildningsnämnden Kostnad (tkr) 

Speciallärare matematik/ svenska, 4 tjänster 2 666 

Logoped 617 

It utrustning klassrum 500 

Standardisering elevdatorer 500 

Merkostnad singelavdelningar förskola 2 181 

Summa 6 464 

  

Prioriteringar inom Omsorgsnämnden: Förvaltningen har kostnader som inte helt finansieras av de 
prislappar som budgeten fördelas på och får därför prioriteringsmedel för hyreskostnader för Fyrklövern, 
Skärboda och Tallmon som är byggt för att kunna möta det framtida behovet av vård- och 
omsorgsboende. 
På grund av ny verksamhet och ändrade förutsättningar för verksamheten beviljas även medel för 
möbelpool och ökade kostnader för färdtjänst när vi går tillbaka till ett "normalläge" efter pandemin. 
Samtliga av Uppsala läns kommuner samt regionen ställde sig 2019 bakom ett inriktningsbeslut för 
omställning till en Nära vård. Initialt kommer detta att öka vissa kostnader som framöver kan mötas 
genom effektiviseringar. För att möta de initiala kostnaderna beviljas extra ersättning för närvårdsplatser. 

Omsorgsnämnden Kostnad (tkr) 

Hyreskostnad Fyrklövern 2 749 

Hyreskostnad Skärboda 416 

Kostnader för framtida äldreomsorg 2 592 

Personalkostnad möbelpolen 284 

Ökade kostnader färdtjänst 756 

Närvårdplatser 1 898 

Summa 8 695 

  

1.7.3 Investeringsramar 2022-2025 

Kommunfullmäktige beslutar investeringsram för den kommande budgetperioden. Medel anslagna för 
investeringar får inte användas till driftkostnader. 

En investering är ett inköp av 

 en anläggning som har en nyttjandeperiod på minst tre år 

 anskaffningsvärde över 50 000 kr 

En förutsättning för att bokföras som en anläggningstillgång är att kommunen har kontroll över den och 
att det är sannolikt att den medför ekonomiska fördelar eller att den medför framtida servicepotential. 
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Investeringsbudget 2022 med plan 2023-2025 - belopp i tkr 

Nämnd Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Kommunstyrelse 800 1 000 1 000 1 000 1 000 

Samhällsbyggnadsnämnd 33 642 32 880 30 400 30 400 30 400 

Utbildningsnämnd 500 500 500 500 500 

Omsorgsnämnd 500 500 500 500 500 

Summor 35 442 34 880 32 400 32 400 32 400 

  

1.7.4 God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och vilka finansiella mål som är 
av betydelse för att uppnå en god ekonomisk hushållning. Målen för god ekonomisk hushållning i 
Älvkarleby kommun är budgeterat resultat, likvida medel, soliditet och självfinansiering av investeringar. 

 

Ett resultat som är minst 2 % av skatter och bidrag 

De budgeterade intäkterna för 2022 – 2025 är fördelade och prioriterade så att god ekonomisk 
hushållning uppnås med ett resultat på 2 % av kommunens totala intäkter. 

Likviditet och soliditet 

Likviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad eller ökad likviditet i 
kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella 
handlingsutrymme har stärkts. Givet att god ekonomisk hushållning uppnås så klaras även dessa mål. 

Investeringar med kort livslängd ska självfinansieras 

Alla investeringar ska i grunden självfinansieras Dock kan kommunen lånefinansiera större långsiktiga 
investeringar. 
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1.8 Internstyrning och kontroll 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process, där såväl den politiska som den 
professionella ledningen samt övrig personal samverkar, vilken utformas för att med rimlig grad av 
säkerhet kunna uppnå följande mål: 

 En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 En tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m 

Men också bidra till: 

 att säkra tillgångar och förhindra förluster 

 att allvarliga oavsiktliga och avsiktliga fel och brister kan upptäckas i tid 

Grunden för den interna kontrollen är det dagliga arbetet som görs i verksamheterna med väl fungerande 
processer, medvetenhet om de risker som finns och åtgärder för att minska riskerna. Intern kontroll 
handlar om tydlighet, ordning och reda. 

Ur ett större perspektiv har nämnderna och kommunstyrelsen, enligt kommunallagen, ett särskilt ansvar 
att ”den interna kontrollen är tillräcklig”. 

Chefer i respektive förvaltning och ytterst förvaltningschefen har ett ansvar för verkställigheten av de 
beslut om den interna kontrollen som nämnden tagit. 

Älvkarleby kommuns internkontrollarbete utgår ifrån COSO-modellen, men har anpassats för kommunens 
verksamhet. 

Hur hänger den interna kontrollen ihop med ”ordinarie verksamhet”? 

Med ”ordinarie verksamhet” menas här planering av verksamhet och ekonomi, (mål och budget), 
genomförande av verksamhetsplan och uppdrag samt verksamhets- och ekonomiuppföljning. Samtliga av 
dessa moment i verksamhets- och ekonomistyrningen syftar till att driva och utveckla verksamheten. 

Den interna kontrollen är också en del av verksamhets- och ekonomistyrningen som syftar till att 
minimera riskerna för att oönskade händelser inträffar som kommer att störa verksamhetens förmåga att 
nå verksamhets- och ekonomiska mål. 

Älvkarleby kommuns styrdokument gällande intern kontroll 

 Reglemente för kommunens internkontrollarbete 

 Riktlinjer avseende tillämpningen av intern kontroll 
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1.9 Förslag till beslut - att satser 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 att skattesatsen 2022 blir oförändrad 22,69 kr per hundra kronor 

 att anta föreslagna driftbudgetramar 2022-2025 

 att anta föreslagna investeringsramar för år 2022-2025 

 att ge kommunstyrelsen rätt att under år 2022 omsätta lån d v s låna upp motsvarande belopp på 
de lån som förfaller till betalning under år 2022 


