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1 Älvkarleby Kommun 

1.1 Vision och mål 

 

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 2019 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. 

 

Vision och Mål  

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 
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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 uppnås genom prioriteringar och rätt ekonomiska 
analyser. 

 Medborgaren ska känna sig trygg och säker i Älvkarleby kommun. 

 

 

Regionala mål:  

 Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 80 procent år 
2030. Ett delmål på 75 procent ska uppnås år 2020. 

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. Vår ambition 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. 

 Inom 5 år ska minst 90 % av eleverna vara behöriga till gymnasiet och övriga i 
annan sysselsättning. 

 Våra vuxenutbildningar ska matcha individens och arbetsmarknadens behov. 

 Genom verksamheter enskilt och i samverkan ska kommunen ha väl fungerade 
inkludering året runt för alla invånare.  
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Regionala mål:  

 I Uppsala län ska andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år överstiga 80 % år 
2020. 

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. Fler än 80 % 
sysselsatta i åldern 20-64 år. 

 Arbetslösheten ska minst halveras till 2020 baserat på 2017 års statistik. 
Ungdomsarbetslösheten ska understiga 5,7 %. 

 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. 

 

 

Regionala mål:  

 Antalet resor i kollektivtrafiken ska fördubblas till år 2020 och kollektivtrafikens 
marknadsandel av motoriserade resor ska fördubblas till år 2030. 

 Antal nystartade företag per år ska överstiga 13 företag per 1000 inv. år 2020. 

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

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 
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för alla. 

 11 nyregistrerade företag per 1000 invånare årligen 

 Positiv befolkningsökning på minst 30 nya invånare per år. 

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

 Vi vill att fler upptäckter och besöker Älvkarleby kommun. Vi skall främja 
besöksnäringen och synliggöra våra kultur- och naturvärden. 

 

 

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 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. 

 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 

 

 

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 
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våra energiresurser. Kunskap om miljöns betydelse ska genomsyra undervisningen i 
våra skolor. 

 Upphandlingar och inköp ska präglas av närhet och ekologisk hållbarhet. 

 Kommunens arbetsmiljö ska säkerställa ett hållbart arbetsliv så arbetsrelaterad 
sjukfrånvaro ej uppstår. 

 Kultur och föreningsverksamhet som stärker människors gemenskap och 
minskar utanförskap och ensamhet. 

 Hållbara beslut 

 Främja hållbar mobilitet genom bl. a. trygga och säkra gång- och cykelvägar 
både mellan och i kommunens samhällen och med fokus på gång- och 
cykelvägar till tågstationerna i kommunen. 
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1.2 Ekonomisk rapport Älvkarleby kommun totalt 

  
Period- 
budget 

Utfall 
Avv.mot 

per.budget 
Årsbudget Årsprognos 

Avv.mot 
årsbudget 

INTÄKTER       

Avgifter och bidrag -46 269 -63 229 16 960 -69 376 -83 410 14 034 

Försäljn vht/entreprenad -2 703 -2 849 145 -4 054 -5 489 1 435 

Övriga intäkter -434 427 -427 924 -6 503 -651 432 -647 630 -3 801 

Summa intäkter -483 399 -494 002 10 603 -724 862 -736 530 11 668 

KOSTNADER       

Personalkostnader 236 184 249 210 -13 026 369 846 385 161 -15 315 

Bidrag 19 580 19 253 327 27 804 29 298 -1 495 

Köp av verksamhet 75 980 85 176 -9 195 116 494 126 572 -10 078 

Hyres- och interna 
kostnader 

51 483 49 832 1 651 81 183 77 228 3 955 

Förbrukning material/inv 9 361 9 104 257 14 853 15 821 -968 

Övriga främmande 
tjänster 

14 403 17 878 -3 475 21 603 26 119 -4 515 

Övriga kostnader 43 599 35 681 7 919 66 211 69 179 -2 969 

Summa kostnader 450 591 466 133 -15 541 697 995 729 378 -31 384 

DRIFTRESULTAT -32 808 -27 869 -4 939 -26 867 -7 151 -19 715 

Avskrivning 14 018 11 231 2 787 21 025 17 238 3 787 

VHT NETTOKOSTN -18 790 -16 638 -2 152 -5 842 10 087 -15 929 

 

1.2.1 Resultat på nämndnivå 

Resultat på 
verksamhetsnivå 

Period- 
budget 

Utfall 
Avv. mot 
period-
budget 

Årsbudget 
Års- 

prognos 
Avv. mot 

årsbudget 

Revision 404 438 -34 608 608 0 

Finansförvaltningen -371 948 -369 221 -2 726 -558 816 -553 355 -5 461 

Kommunstyrelsen 33 456 28 819 4 637 50 744 48 260 2 484 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

41 518 31 591 9 927 63 363 63 052 311 

Utbildnings- och 
omsorgsnämnden 

277 779 291 735 -13 956 438 259 451 522 -13 263 

Summa -18 791 -16 638 -2 152 -5 842 10 087 -15 929 
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1.3 Måluppfyllelse 

Målområde: 

1.4 Övergripande målområde - Tillsammans i Älvkarleby 

kommun 

Kommunfullmäktiges mål: 

1.4.1 Kommunens alla mål ska uppnås genom prioriteringar och rätt 

ekonomiska analyser. 

 

För helåret 2019 prognostiseras ett resultat på -10,1 mnkr. (motsvarande period 2018 
var prognosen +10,5 mnkr). Vi har i likhet med tidigare år en låg budget- och 
prognosföljsamhet. Vi försöker att arbeta med utbildning och kunskapsöverföring men 
det är ett långsiktigt arbete som måste genomföras. Utmaningarna kvarstår dock när det 
gäller att budgetarna är trovärdiga och förankrade. Verksamheten behöver anpassas 
efter behov men också utifrån ekonomiska givna ramar. Vi behöver fortsätta att 
prioritera i verksamheten, nyttja ny teknik och våra ledare måste vara duktiga att leda i 
förändring för att klara våra utmaningar nu och i framtiden. 

Kommunfullmäktiges mål: 

1.4.2 Medborgaren ska känna sig trygg och säker i Älvkarleby kommun. 

 

Kommunen har en god beredskap för att hantera allvarliga störningar, en risk- och 
sårbarhetsanalys är genomförd och ska upp till kommunstyrelsen under oktober. I 
analysen har framkommit att det finns åtgärder att hantera. 

 Ledningsplan 2019, ska beslutas innan 31/12 i kommunfullmäktige. 

 Strategi samhällsstörningar, ska beslutas innan 31/12 i kommunfullmäktige. 

 Handlingsprogram LSO 2019, ska beslutas innan 31/12 i kommunfullmäktige 

Kommunen ska ha rutiner och material för att kunna hantera uppgifter som rör Sveriges 
säkerhet och som kommer ställa krav på våra rutiner med mera. 

 Avstämning med KPR/ KHR , elevråd och polis kommer att ske under oktober- 
december 

Målområde: 

1.5 Mål 4 - God utbildning för alla. 

Kommunfullmäktiges mål: 

1.5.1 Vi ska höja utbildningsnivån i kommunen och öka behörigheten till 

gymnasiet. 

 

Vi kan se att meritvärdet för eleverna i åk 9 ökar. Däremot har inte mätetalen kunnat tas 
fram till delårsrapporten. Anledningen till detta är att statistiken måste tas fram manuellt. 
Biblioteket samarbetar med skolorna för att stimulera läsandet. 
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   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 Prognos helår 

  

Elever i åk 9: Jag är 
nöjd med min skola 
som helhet, positiva 
svar, andel (%) 

86,49    

  

Elever i åk. 9 
behöriga till 
gymnasieskolan, 
andel (%) 

    

  Annan sysselsättning     

Kommunfullmäktiges mål: 

1.5.2 Våra vuxenutbildningar ska matcha individens och 

arbetsmarknadens behov. 

 

Handlingsplan och riktlinjer kopplat till finskt förvaltningsområde håller på att tas fram. 
Metod inom förskolan har förankrats gällande revitalisering av språk. Möte med 
äldreomsorgen kommer att ske under hösten för att stämma av vad som görs inom det 
nya boendet Tallmon. 

Kommunfullmäktiges mål: 

1.5.3 Genom verksamheter enskilt och i samverkan ska kommunen ha väl 

fungerade inkludering året runt för alla invånare. 

 

Utökat samarbete med SFI har bidragit till mer aktiviteter rörande språkfrämjande 
insatser och exempelvis CV-skrivning. Dock har flödet av deltagare varit lågt, något som 
är ett vidare fokus i syfte att bidra till en ökad måluppfyllelse. Vidare är en utmaning av 
Arbetsförmedlingens neddragning av aktiviteter. 

Kommunstyrelsens förvaltning har haft både särskilda handledningsutbildningar och 
utbildningsseminarium rörande nyanländas situation. 

Målområde: 

1.6 Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

Kommunfullmäktiges mål: 

1.6.1 Minskad arbetslöshet och minskat ekonomiskt utanförskap. 

 

Arbetslösheten har minskat i kommunen vilket till viss del beror på att vi befinner oss i 
en högkonjunktur. Vi arbetar aktivt för att antalet praktikplatser ska öka. På lång sikt 
arbetar vi för att meritvärdena ska öka för våra elever så att de kommer vidare i 
skolsystemet och som sedan leder vidare till ett arbete. Vi ser att meritvärdena har ökat 
för 2019. 

Utfall för delår 2019 finns inte att tillgå. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 Prognos helår 

  

Förvärvsarbetande 
invånare 20-64 år, 
andel (%) 

  80  
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Kommunfullmäktiges mål: 

1.6.2 Arbetslösheten ska minst halveras till 2020 baserat på 2017 års 

siffror 

 

Trots att ett lågt antal deltagare gått vidare till arbete, studier eller annan försörjning så 
utgör dessa cirka 50 % av de ungdomar som vi arbetat med under 2019. Ett lågt inflöde 
av deltagare är ett problem på många områden för arbetsmarknadsinsatserna. Samtliga 
ungdomar inom kriteriet fyllda 16 år men inte 18 år, erbjöds ett feriearbete inom 
näringsliv och integration. 

Inom individ- och familjeomsorg har ett aktivt arbetssätt för att personer med 
försörjningsstöd inte ska återkomma efter avslutat försörjningsstöd. Målvärdena har 
följts upp och utfallet visar fram till augusti i år IFO kommer att klara de uppsatta 
målvärdena. Detta är dock en delårssiffra så i slutet av december-början av januari vet 
vi med säkerhet hur det har gått. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 Prognos helår 

  
Arbetslöshet 18-24 
år 

18,8 14,1  
Målvärdet kommer 

att nås 

Analys 

Enligt senaste siffran i augusti 2019 har arbetslösheten för ungdomar 18-24 år sjunkit i jämförelse med föregående år. 

  

Arbetslöshet 16-24 
år i kommunen, 
andel (%) av bef. 

10,02 8,63   

  

Arbetslöshet 18-64 
år i kommunen, 
andel (%) av bef. 

9,06 8,15   

Kommunfullmäktiges mål: 

1.6.3 Kommunen ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och årligen 

förbättra sitt kostnadsläge gentemot standardkostnaderna 

 

Vi följer standardkostnaderna årsvis då statistiken för 2019 kommer först i juni 2020. 
Baserat på prognosen i delåret 2019 som kommer vi troligtvis fortfarande ha höga 
kostnader inom förskola, hemtjänst och socialtjänst. 

Långsiktig verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering pågår i verksamheten med 
syfte att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 Prognos helår 

  

Nettokostnadsavvikel
se fritidshem inkl. 
öppen 
fritidsverksamhet, 
(%) 

-35,69    

  

Nettokostnadsavvikel
se förskola inkl. 
öppen förskola, (%) 

18,72    

  

Nettokostnadsavvikel
se grundskola inkl. 
förskoleklass, (%) 

4,15    

  

Nettokostnadsavvikel
se gymnasieskola, 
(%) 

-8,41    
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   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 Prognos helår 

  

Nettokostnadsavvikel
se individ- och 
familjeomsorg, (%) 

60,92    

  
Nettokostnadsavvikel
se LSS, (%) 

-16,7    

  
Nettokostnadsavvikel
se äldreomsorg, (%) 

12,53    

Kommunfullmäktiges mål: 

1.6.4 För att kommunen ska klara framtida kompetensförsörjning ska 

kommunen erbjuda heltid för anställda som så önskar. 

 

Utbildning- och omsorgsverksamheterna har totalt 634 anställda, omräknad heltid 590 
st varav 93 % är heltidsanställda. Alla tjänster som nyrekryteras inom kommunstyrelsen 
ska vara heltider. 

Målområde: 

1.7 Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 

Kommunfullmäktiges mål: 

1.7.1 11 nyregistrerade företag per 1000 invånare 

 

Företagsklimatet får bättre betyg för andra året i rad, där vi jobbat mycket med dialog 
och kommunikation. Dock är det inte sannolikt att vi når upp till topp 100. Rankingen 
offentliggörs 24 september. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 Prognos helår 

  

Nyregistrerade 
företag kommun, 
antal/1000 invånare 

3,51  11  

Kommunfullmäktiges mål: 

1.7.2 Positiv befolkningsökning 

 

Invånarantalet har ökat till 9 444 i juni 2019 motsvarande period 2018 var det 9 418 
invånare. 

Kommunen har uppdaterat skylten vid E4 i syfte att medvetandegöra att kommunen 
finns och det finns helt nya turisttavlor vid Dragon Gate. Vidare har en den befintliga 
turistbroschyren uppdaterats och en vikbar turistkarta tagits fram. Ett pågående arbete 
är en gemensam destinationsapp, "Upplev Norduppland", som utarbetats tillsammans 
med Tierps kommun som nu finns på Appstore och Google Play, även om den formellt 
inte är lanserad. Älvkarleby kommun är också representerat tillsammans med övriga 
regionen på Sveriges största fastighetsmässa Stockholm Business Arena i september. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 Prognos helår 

  Invånare  totalt, antal 9 392    
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Kommunfullmäktiges mål: 

1.7.3 Minst 90 procent av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna 

till snabbt och kapacitetsstarkt bredband minst 100 Mb/sek till 2020. Till 

2030 ska 100 procent vara uppnått 

 

Utmaningar kvarstår för att Bodaåns industriområde samt Södra industriområdet ska 
kunna få fiber. När det gäller Bodaåns Industriområde väntar IP-Only på tillstånd från 
Trafikverket att gå under väg 76. Södra industriområdet behöver fler anslutningar, där 
tittar kommunen på om det är möjligt att komplettera. 

Kommunfullmäktiges mål: 

1.7.4 Vi vill att fler upptäcker och besöker Älvkarleby kommun. Vi skall 

främja besöksnäringen och synliggöra våra kultur- och naturvärden. 

 

Kommunen har uppdaterat skylten vid E4 i syfte att medvetandegöra att kommunen 
finns och det finns helt nya turisttavlor vid Dragon Gate. Vidare har en den befintliga 
turistbroschyren uppdaterats och en vikbar turistkarta tagits fram. Ett pågående arbete 
är en gemensam destinationsapp, "Upplev Norduppland", som utarbetats tillsammans 
med Tierps kommun som nu finns på Appstore och Google Play, även om den formellt 
inte är lanserad. Älvkarleby kommun är också representerat tillsammans med övriga 
regionen på Sveriges största fastighetsmässa Stockholm Business Arena i september. 

Foldrar över promenadstråk kommer att tryckas under hösten 2019, arbetet pågår. 
Information kommer att finnas på hemsidan kring MTB-cykellederna om de blir 
permanenta. 

Målområde: 

1.8 Mål 10 - Minskad ojämlikhet. 

Kommunfullmäktiges mål: 

1.8.1 Kommunen ska skapa förutsättningar för boende i livets alla 

skeenden. 

 

Arbetet är intensivt med slutbesiktningar för att nya vård- och omsorgsboendet Tallmon 
ska kunna öppna i tid. 

Kommunfullmäktiges mål: 

1.8.2 Vi ska vara en arbetsgivare som främjar god arbetsmiljö och våra 

medarbetare ska ges delaktighet och inflytande på våra arbetsplatser. 

 

För att bidra till en god arbetsmiljö har förstudie genomförts. Förfrågningsunderlaget 
skickades ut 5 juli gällande utveckling av intranät eller annan lösning för att bidra till en 
god arbetsmiljö. Arbetet kommer att fortsätta utifrån resultaten från förstudien. 
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Kommunfullmäktiges mål: 

1.8.3 Vård och omsorg ska präglas av god kvalité med individens behov i 

fokus och för ett värdigt liv. 

 

I dagsläget finns inget nämndsmål satt för kommunfullmäktiges mål men det pågår ett 
arbete inom vård och omsorg tillsammans med en extern konsult där 
kvalitetsaspekterna tas upp. 

Kommunfullmäktiges mål: 

1.8.4 Minska digitalt utanförskap och öka digital delaktighet. 

 

E-tjänstplattform Selfpoint tillsammans med kommuner i IT-nämnd samt regionen. 
Plattformen fungerar nu och e-tjänster har börjat byggas. 

Varje vecka finns möjlighet till IT-stöd vid de publika bokningsbara datorerna. SeniorNet 
träffas två gånger i veckan i bibliotekets lokaler. Den nationella E-medborgarveckan 
kommer att uppmärksammas. Till yngre erbjuds "digitalt pyssel" då olika övningar görs 
via Ipads. 

Alla elever har tillgång till dator och alla elever från åk 6-9 har en egen dator. 

Kommunfullmäktiges mål: 

1.8.5 Barn och ungdomars livsvillkor ska vara i fokus 

 

Samhällsbyggnadsnämnden håller på att utreda möjligheten till en ungdomsverksamhet 
i centrum. Arbetet pågår mellan Kultur och Fritid samt tekniska avdelningen. De har 
hittills inte hittat en lämplig lokal för ändamålet. 

Målområde: 

1.9 Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion. 

Kommunfullmäktiges mål: 

1.9.1 Upphandlingar och inköp ska präglas av närhet och ekologisk 

hållbarhet. 

 

Även om inte statistik finns att tillgå till delårsrapporten 2019 så vet vi att kommunen har 
en hög avtalstroheten då vi har infört ett inköpssystem vilket medför att det blir lätt att 
göra rätt när det kommer till inköp. 

Kommunfullmäktiges mål: 

1.9.2 Kommunens arbetsmiljö ska säkerställa ett hållbart arbetsliv så 

arbetsrelaterad sjukfrånvaro ej uppstår. 

 

Kommunens totala sjukfrånvaro per delår 2019 är 6,76% föregående, samma period, 
var den totala sjukfrånvaron i kommunen 6,0%. Statistiken huruvida sjukfrånvaron är 
arbetsrelaterad eller ej finns inte att tillgå. 



Älvkarleby kommun - Delårsrapport 2019 19(86) 

Kommunfullmäktiges mål: 

1.9.3 Kultur och föreningsverksamhet som stärker människors 

gemenskap och minskar utanförskap och ensamhet. 

 

Kapprumsbibliotek har byggts upp på alla avdelningar på Sörgärdets förskolaskola. 
Under hösten kommer det att byggas upp på Tallbackens förskoleavdelningar. Vid 
Centrumdagen i juni höll biblioteket öppet längre. Vid Sommarkulturfesten som 
arrangerades på biblioteket en lördag i juli så höll hela biblioteket öppet även för 
utlåning/återlämning. I projektet "Stärkta bibliotek" kommer biblioteket att ha 
söndagsöppet. 

Kommunfullmäktiges mål: 

1.9.4 Hållbara beslut 

 

Samhällsbyggnadsnämnden är den enda nämnd som har ett uppdrag kopplat mot 
kommunfullmäktiges mål. Nämnden gav ett uppdrag att utreda om deras upphandlingar 
tar hänsyn till miljökraven 2030. Men då detta arbete kräver samordning med Inköp 
Gävleborg är det ett mål som under rådande omständigheter inte går att arbeta med. 

Det finns ingen annan nämnd som har tagit ett nämndsmål eller gett ett uppdrag till 
förvaltningarna. 

Kommunfullmäktiges mål: 

1.9.5 Främja hållbar mobilitet genom bl. a. trygga och säkra gång- och 

cykelvägar både mellan och i kommunens samhällen och med fokus på 

gång- och cykelvägar till tågstationerna i kommunen. 

 

Statistik för energianvändningen har inte kunnat tas fram med exakthet, av 
leverantören, men prognosen är att målet om att minska energianvändningen årligen 
med 10% för 2019 kommer att nås. 
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2 Fördjupning 

2.1 Ekonomisk översikt 

Inledning 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommuner minst en gång under 
räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheterna från 
räkenskapsårets början. Älvkarleby kommun upprättar en delårsrapport för perioden 
januari t.o.m. augusti. 

Den ekonomiska utvecklingen 

Vi kan nu konstatera att det finns många tecken på att kommuner och regioner går 
hårdare tider till mötes. Den ekonomiska tillväxten väntas bromsa in i år och 
skatteunderlagets utveckling blir betydligt svagare än de senaste åren. Att anpassa 
verksamheterna till en ökande befolkning med resurser som ökar betydligt 
långsammare är en svår ekvation att lösa. Nästan samtliga ekonomichefer anger i en 
enkät att det kommer krävas effektiviseringar nästa år för att motverka försämringar av 
ekonomi och verksamhet. Statens många ogenomtänkta – och underfinansierade – 
reformer i syfte att höja ambitionsnivån i välfärden underlättar inte detta arbete. 
Ambitionen är god, men effekterna blir ofta andra, mindre önskvärda. Dessa effekter 
gäller hela kommunsektorn, men samtidigt bör sägas att det finns skillnader mellan 
regioner respektive mellan kommuner i olika delar av landet. Förutsättningarna och 
behoven varierar. 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin     

Procentuell förändring om inte annat anges       

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Sysselsättning, arbetade timmar 2,1 2,4 0,9 –0,4 -0,2 0,4 

Relativ arbetslöshet, % av arbetskraften 6,7 6,3 6,3 6,5 6,7 6,8 

Timlön, nationalräkenskaperna 2,5 2,2 2,8 3,1 3,2 3,3 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,3 2,6 2,9 3,2 3,2 3,3 

Konsumentpris, KPIF-KS 2,0 2,1 1,7 1,9 1,8 2,0 

Konsumentpris, KPI 1,8 2,0 2,0 2,4 2,4 2,6 

Realt skatteunderlag 1,0 1,1 1,2 0,3 0,3 1,0 

Befolkning 15–74 år 1,1 0,8 0,6 0,4 0,3 0,3 

Den viktigaste intäktskällan för kommuner och regioner är skatt på arbetsinkomster, 
som i hög grad är beroende av antalet arbetade timmar. Utvecklingen på 
arbetsmarknaden har varit stark under ett antal år, men nu ser vi många tecken på att 
Sveriges goda konjunktur börjar mattas av. Ökningen av sysselsättningen väntas 
upphöra i år och högkonjunkturen går mot sitt slut nästa år, med en svagare 
arbetsmarknad och en minskning av antalet arbetade timmar som följd. Det påverkar 
skatteunderlaget, som under ett antal år ökat med 4–5 procent per år, trots låga pris- 
och löneökningar. De närmaste åren beräknas skatteunderlaget i stället öka med 3–3,5 
procent per år. 

Den svaga produktivitetsökning vi sett sedan finanskrisen 2008 antas fortsätta. Vi 
räknar med att BNP-tillväxten i Sverige faller till 1,4 procent både 2019 och 2020, från 
2,4 procent 2018. Svaghetstecknen är många för den globala handeln och vi ser 
dämpade tillväxtutsikter, inte minst i Tyskland i år, vilket har stor betydelse för den 
europeiska ekonomin. I vår prognos är det dock inte nettoexporten som är 
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huvudförklaringen till den låga svenska BNP-tillväxten 2019 och 2020, utan en svag 
inhemsk efterfrågetillväxt. Det är framförallt sjunkande bostadsinvesteringar och en 
svag utveckling för övriga investeringar inom näringslivet som bidrar till dämpningen. 

Om tre år kommer det att saknas 38 miljarder kronor för att klara ett resultat på 1 
procent, om kostnaderna i huvudsak tillåts öka i takt med befolkningsförändringarna och 
inget annat görs. Vi antar dock att kommunerna och regionerna höjer skatten med 13 
öre år 2020 (varav 5 öre i kommunerna). Om staten därutöver ökar statsbidragen med 5 
miljarder per år, enligt intentionerna i januariavtalet, saknas ändå 20 miljarder kronor år 
2022. Gapet mellan kostnader och intäkter måste sektorn hantera genom att vidta 
ytterligare åtgärder som effektiviseringar, besparingar eller skattehöjningar. 

Detta innebär cirka 30 mnkr för Älvkarlebys del. 

Skatteprognos Älvkarleby kommun 

Mnkr 2019 2020 2021 

Prognosdatum    20181217 559,6 582,3 600,1 

20190215 554,6 575,8 593,8 

20190502 560,0 575,7 592,9 

20190823 559,1 573,7 590,3 

Enligt Swedbank så börjar politisk turbulens och dåliga politiska beslut ta ut sin rätt och 
få konsekvenser för den globala ekonomin. Osäkerheten kring Brexit och handelskriget 
mellan USA och Kina förvärras ytterligare av geopolitiska spänningar runt om i världen. 
I Tyskland och i USA har produktionen inom tillverkningsindustrin redan minskat två 
kvartal i rad. Trumprecessionen är en recession inom industrin. USA:s handelskrig med 
Kina har bidragit till dämpad global handel, minskad vilja att investera, och skapat 
spridningseffekter till tjänstesektorn, ett förlopp som nu är nära att få hela 
världsekonomin att falla ner in i en recession. 

När den globala handeln och industriproduktionen tappar fart drabbar det vissa länder 
mer än andra. I Tyskland har man redan sett att tjänstesektorn och ekonomin som 
helhet har påverkats eftersom tillverkningsindustrin har en så viktig roll i landets 
ekonomi. I USA blir spridningseffekterna mindre eftersom tjänstesektorn inte är lika nära 
kopplad till tillverkningssektorn. Norden och Baltikum är inte immuna mot en nedgång i 
global handel, men visar motståndskraft. Dessutom har de nordiska och de baltiska 
länderna fler verktyg än många andra länder för att motverka en konjunkturnedgång. Vi 
räknar dock ändå med en försvagning av exporten och viss spridning till tjänstesektorn, 
med följden att tillväxten år 2020 mattas till omkring 1 procent i Sverige, Finland och 
Danmark, medan den i Norge och Baltikum kan ligga kvar vid närmare 2 procent. 

Vi vill dock betona att världsekonomin är mycket sårbar för negativa chocker i närtid. 
Risken är betydande att utvecklingen blir än sämre än vad vi prognosticerat. En viktig 
aspekt är hur snabbt och i vilken utsträckning centralbanker och regeringar kommer att 
reagera på inbromsningen i världsekonomin – och inte minst, på vilket sätt. 

Många centralbanker har påbörjat nya stimulanser och flaggar för att fler åtgärder är på 
gång. Federal Reserve kommer troligen att sänka räntan minst tre gånger till under 
2019 och början av 2020. Den Europeiska centralbanken (ECB) kommer inom kort 
sänka den redan negativa inlåningsräntan ytterligare och börja med kvantitativa 
lättnader igen. Det kan bidra till att minska svängningarna på finansmarknaderna, men 
verktygen är inte tillräckliga för att fullt ut stävja nedgången i ekonomin. Riksbanken 
beslutade den 5 september att lämna reporäntan oförändrad på -0,25 procent. Liksom 
tidigare väntas räntan höjas mot slutet av året eller i början av nästa år. Låga räntor i 
omvärlden och ett försämrat stämningsläge innebär dock att räntan därefter väntas 
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höjas i en långsammare takt än i föregående prognos. 

Periodens resultat och budgetutfall 

För perioden januari-augusti redovisas ett resultat på 16,7 mnkr (miljoner kronor). 
(Motsvarande period 2018 redovisades 26,6 mnkr). 2018 blev årsresultatet + 2,2 mnkr. 

Verksamheternas nettokostnader för perioden uppgick till 361,8 mnkr (341,4 mnkr), 
vilket motsvarar en förbrukning på 64 % (63 %) av årsbudgeten. Den linjära riktpunkten 
(8/12-delar av årsbudgeten) är 67 %. Samtliga nämnder, (KS 57%, SBN 50%),  ligger 
under riktpunkten förutom UTOM som ligger precis på riktpunkten, (67%). För stor vikt 
ska dock inte läggas vid en jämförelse mellan förbrukningen under de åtta första 
månaderna och 8/12-delar av årsbudgeten, då årets sista tertial är kostnadsmässigt 
extra belastande. 

Prognos resultat och budgetutfall helår 

Prognostiserat resultat för 2019 uppgår till minus 10,1, att jämföra med budgeterat 
resultat på plus 5,8 mnkr. 

Nämnderna, inkl. driftprojekt, prognostiserar en budgetavvikelse på - 10 469 tkr, och  
finansförvaltningens underskott på 5 461 tkr hamnar budgetavvikelsen på -15 929 tkr. 

 Utbildnings- och omsorgsnämnden prognostiserar ett budgetunderskott för 
helåret på 13,3 mnkr för hela 2019. 

 Vård och omsorg beräknas göra ett budgetunderskott på 5,5 mnkr och 
övergripande verksamheten (stab) ett litet underskott på 313 tkr. 

 Individ- och familjeomsorgen, IFO, prognostiserar ett underskott på 1,6 mnkr. En 
bidragande orsak till detta är konsulter och externa placeringar. 

 Utbildningen prognostiserar ett underskott med 6 mnkr. Vuxenutbildningen 
(intraprenadverksamhet) prognostiserar ett litet överskott 244 tkr. 

 Samhällsbyggnadsnämndens prognostiserar ett litet överskott på 311 tkr. 

 Årsprognosen för kommunstyrelsen inkl. revisionen prognostiserar ett överskott 
på 2,5 mnkr mot budget. 

 Finansförvaltningens prognos för året signalerar ett nettounderskott 5,5 mnkr. 

För utförligare information hänvisas till verksamhetsberättelserna. 

Finansiella mål 

Kommunfullmäktige har fastställt följande finansiella mål för 2019: 

* Årets resultat ska över en planperiod uppgå till minst 2 % av skatteintäkter, 
kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag, vilket f.n. motsvarar cirka 10 
miljoner kronor per år.  

Uppfyllelse: Helårsprognosen pekar på ett resultat på -1,8% av skatter och bidrag. 

* Under några år genomför kommunen stora lånefinansierade investeringar, vilket 
negativt påverkar soliditeten, som därför tillåts minska till 30 % vid utgången av 2016. 
Därefter är målsättningen att soliditeten åter ska öka. 

Uppfyllelse: Soliditeten vid årsskiftet beräknas 40,5 %. 

* Likvida medel ska i genomsnitt uppgå till 15 mnkr. 

Uppfyllelse: 2019-08-31: 57,2 mnkr, (2018-08-31: 44,3 mnkr). Bedömningen är, att 
målet kommer att nås och kanske överskridas. 

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 

För beskrivning av uppfyllelse av fullmäktiges mål och uppdrag hänvisas till 
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verksamhetsberättelsen. 

Investeringar 

Investeringsbudgeten 2019, inkl. tilläggsanslag och Tallmon, uppgår totalt till 240,5 
mnkr. Under perioden har 91,7 mnkr förbrukats och prognosen är 202,1 mnkr. 

Anläggningslån 

Vid senaste årsskiftet uppgick skulden för anläggningslån till 220,6 mnkr (kort plus lång 
skuld). Per 31 augusti hade skulden ökat till 254,8 mnkr. Kommunen har lånat upp 
ytterligare medel för investeringen i ett nytt omsorgsboende, men efter detta måste 
kommunen självfinansiera sina investeringar. 

Balanskravet 

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. 

Kommunen har de senaste åren redovisat goda resultat och har haft möjlighet att 
avsätta medel i Resultatutjämningsreserven, (RUR), med ett belopp om 25 967 tkr. 

  Prognos  

Avstämning mot balanskravet 2019-12-31 

    

Resultat enligt resultaträkningen -10 087 

Realisationsvinster 3 568 

Realisationsförlust 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -13 655 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 13 655 

Balanskravsresultat 0 

 

Några väsentliga händelser 

Under första halvåret 2019 ökade kommunens befolkning med 16 invånare till 9 444. 

Andel asylsökande i Sverige har minskat kraftigt i år. Det som är osäkert är hur 
efterdyningarna av tidigare års kraftiga mottagande slår då. 

Första etappen av omsorgsboendet är nu färdigställt, inflyttning skedde för ett år sedan. 
Efter det vidtog rivningen under förra hösten/vintern. Nu är byggnationen av etapp 2 i 
full gång. Den fastställda tidplanen och budgeten håller utan några större avvikelser. 
Projektet har fortfarande en 10% budgetreserv. 

Kommunala bolag 

AB Älvkarlebyhus 

För utförligare information hänvisas till Älvkarlebyhus verksamhetsberättelsen. 

Älvkarleby Vatten AB 

För utförligare information hänvisas till Älvkarleby Vattens verksamhetsberättelse. 
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Nämnderna 

3 Revisionen 

3.1 Ekonomisk rapport 

  
Period- 
budget 

Utfall 
Avv.mot 

per.budget 
Årsbudget Årsprognos 

Avv.mot 
årsbudget 

KOSTNADER       

Personalkostnader 64 97 -33 97 115 -18 

Förbrukning material/inv 7 4 2 10 10 0 

Övriga främmande 
tjänster 

321 295 26 481 438 43 

Övriga kostnader 13 42 -29 20 45 -25 

Summa kostnader 404 438 -34 608 608 0 

DRIFTRESULTAT 404 438 -34 608 608 0 

VHT NETTOKOSTN 404 438 -34 608 608 0 

3.2 Ekonomisk analys 

Verksamheten prognostiserar att ha en ekonomi i balans vid årets slut. Avvikelser i 
samband med delårsbokslutet hänförs till ökade kostnader för utbildningar med 
anledning av nya revisorer samt dubbla revisionsgrupper under årets första månader.  

3.3 Väsentliga händelser 

Revisorernas uppdrag är att årligen pröva om verksamheten är ändamålsenlig och 
effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande. Revisorerna 
genomför förutom den obligatoriska granskningen av kommunens redovisning och 
förvaltning ett antal djupgranskningar och träffar.  
 
Under 2019 har revisorerna beslutat om följande granskningar: 

 Ekonomistyrning 

 Arbetet med barn och ungdomar psykisk ohälsa 
 
Under året har revisorerna fokuserat mycket på sina interna rutiner och processer. Inom 
ramen för arbetet har revisorerna säkerställt att en aktuell, dokumenterad arbetsordning 
i enlighet med SKL:s rekommendationer samt utvecklat sin hemsida där rapporter m.m. 
nu finns tillgängligt.  
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4 Finansförvaltningen 

4.1 Ekonomisk rapport 

  
Period- 
budget 

Utfall 
Avv.mot 

per.budget 
Årsbudget Årsprognos 

Avv.mot 
årsbudget 

INTÄKTER       

Avgifter och bidrag -7 0 -7 -10 -10 0 

Försäljn vht/entreprenad 0 -6 6 0 -10 10 

Övriga intäkter -396 862 -389 489 -7 374 -595 087 -590 872 -4 215 

Summa intäkter -396 869 -389 495 -7 374 -595 097 -590 892 -4 205 

KOSTNADER       

Personalkostnader 8 545 10 980 -2 435 12 823 15 013 -2 190 

Hyres- och interna 
kostnader 

854 949 -95 1 281 1 288 -7 

Övriga främmande 
tjänster 

94 31 62 140 60 80 

Övriga kostnader 15 429 8 313 7 116 22 037 21 176 861 

Summa kostnader 24 921 20 273 4 648 36 281 37 537 -1 256 

DRIFTRESULTAT -371 948 -369 221 -2 726 -558 816 -553 355 -5 461 

VHT NETTOKOSTN -371 948 -369 221 -2 726 -558 816 -553 355 -5 461 

4.2 Ekonomisk analys 

Finansförvaltningen prognostiserar ett sämre resultat än budgeterat, avvikelsen är -
5,5 mkr. Vilket beror på: 

 ökade pensionskostnader -2,4 mnkr 

 den planerade aktiveringen av Tallmon förskjuts till nästkommande år vilket 
bidrar med -1,6 mnkr till prognosen 

 sämre skatteintäkter och bidrag med -3 mnkr 

 räntekostnaderna +1,5 mnkr. 

Vid sista upplåningen kunde vi låna upp 85 mnkr till 0,2% fast ränta, vilket är mycket 
förmånligt. Genomsnittsräntan för 2019 kommer att ligga under 0,5 %, vilket innebär 
låga räntekostnader, vilket ger +1,5 mnkr, trots att vi har fortsatt låna upp pengar till 
Tallmon. 

Totalt för kommunen beräknades att årets resultat skulle bli 1,0% av skatteintäkter och 
generella bidrag men prognostiserat årsresultat, totalt för kommunen, motsvarar -1,8%. 

4.3 Väsentliga händelser 

Förskjutning av aktiveringen av Tallmon bidrar till en försämrad finansiering. 
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5 Kommunstyrelsen 

5.1 Ekonomisk rapport 

  
Period- 
budget 

Utfall 
Avv.mot 

per.budget 
Årsbudget Årsprognos 

Avv.mot 
årsbudget 

INTÄKTER       

Avgifter och bidrag -6 025 -9 402 3 377 -8 984 -12 832 3 848 

Försäljn vht/entreprenad -44 -88 44 -67 -91 24 

Övriga intäkter -1 156 -1 258 102 -1 734 -1 753 19 

Summa intäkter -7 226 -10 748 3 522 -10 785 -14 675 3 890 

KOSTNADER       

Personalkostnader 20 246 21 830 -1 584 31 119 33 234 -2 114 

Bidrag 7 533 6 604 930 11 052 10 300 752 

Köp av verksamhet 766 660 106 1 150 987 163 

Hyres- och interna 
kostnader 

2 628 2 086 541 3 944 4 026 -82 

Förbrukning material/inv 398 460 -62 597 705 -108 

Övriga främmande 
tjänster 

5 420 4 681 739 8 125 7 797 328 

Övriga kostnader 2 808 2 535 272 4 217 4 660 -443 

Summa kostnader 39 799 38 857 942 60 204 61 708 -1 504 

DRIFTRESULTAT 32 573 28 109 4 464 49 419 47 033 2 386 

Avskrivning 883 710 173 1 325 1 227 98 

VHT NETTOKOSTN 33 456 28 819 4 637 50 744 48 260 2 484 

5.1.1 Resultat på verksamhetsnivå 

Resultat på 
verksamhetsnivå 

Period- 
budget 

Utfall 
Avv. mot 
period-
budget 

Årsbudget 
Års- 

prognos 
Avv. mot 

årsbudget 

Övergripande 14 027 12 832 1 194 21 125 20 808 317 

Administration 8 054 7 576 478 12 354 12 258 96 

Ekonomi 4 340 4 280 59 6 700 6 805 -105 

HR och bemanning 4 914 4 039 875 7 434 7 241 193 

Näringsliv, integration och 
arbetsmarknad 

2 122 91 2 031 3 131 1 148 1 983 

Summa 33 457 28 818 4 637 50 744 48 260 2 484 

5.1.2 Tidigare prognoser 

Resultat på 
Års-

budget 
Årsprognos Avv. mot 

verksamhetsnivå  feb mars april maj juni juli aug årsbudget 

Övergripande 21 125 20 097 19 569 20 627 20 415 20 595 20 580 20 808 317 

 Administration  12 354 12 220 12 223 12 234 12 396 12 348 12 304 12 258 96 

 Ekonomi  6 700 6 543 6 543 6 528 6 528 6 528 6 438 6 805 -105 

 HR och bemanning  7 434 7 356 7 356 7 356 7 336 7 336 7 337 7 241 193 

 Näringsliv, integration 
och arbetsmarknad  

3 131 3 049 2 439 2 439 1 224 1 224 1 149 1 148 1 983 

Summa 50 744 49 265 48 130 49 184 47 899 48 031 47 808 48 260 2 484 
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5.1.3 Ekonomisk analys 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 2,5 mnkr som främst beror på högre 
intäkter, inflyttade personer med medföljande bidragsutrymme, inom integration. Även 
lägre kostnader för Överförmyndarnämnden och Räddningstjänsten bidrar till den 
positiva prognosen.  

5.2 Målanalys 

Målområde: 

5.3 Övergripande målområde - Tillsammans i Älvkarleby 

kommun 

Kommunfullmäktiges mål: 

5.3.1 Kommunens alla mål ska uppnås genom prioriteringar och rätt 

ekonomiska analyser. 

Nämndens mål: 

Årets resultat ska från 2021 överstiga 4 % av skatteintäkter och generella 

bidrag. 

Årsprognos 

 

Analys 

För att kunna bidra till att kommunens totala mål på 2% under 2019 måste 
verksamheterna totalt under kommunstyrelsen ha ett minst ett prognostiserat årsresultat 
på +-0, kommunstyrelsen totalt har en positiv prognos på 2,5 mnkr. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  Årets resultat  -1,8 1 

Analys 

Om samtliga nämnder har +-noll i resultat så är beräkningen att kommunens totala årsresultat motsvarade endast 1% av 
skatteintäkter och generella bidrag. 

Finansförvaltningen prognostiserar med en negativ avvikelse på 5,5 mnkr, revision +- 0, kommunstyrelsen en positiv avvikelse 
på 2,5 mnkr, samhällsbyggnadsnämnden positiv avvikelse på 0,3 mnkr och utbildning- och omsorgsnämnden en negativ 
avvikelse på -13,3 mnkr vid årets slut. 

Totalt för kommunen så kommer prognostiserat årsresultat motsvara -1,8% av skatteintäkter och generella bidrag och utifrån 
budgeterat resultat på +1,0% är avvikelsen totalt -2,8%. 

  

Nämndens mål: 

Kommunen ska höja sin likviditet 

Årsprognos 

 

Analys 

Kommunstyrelsens totala resultat kommer att bidra till att kommunen höjer sin likviditet. 
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   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  Likviditet 44,3 57,2 25 

 

Nämndens mål: 

Prognossäkerhet +/- 2% på verksamhetsnivå/ område. 

Analys 

Verksamheten prognostiserar ett överskott vid årets slut och det återstår att bedöma om 

prognosen vid delåret är densamma som vid årsredovisningen för att kunna bedöma 

prognossäkerheten. 

Årsprognos 

 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  Prognossäkerhet    

Analys 

Verksamheten prognostiserar ett överskott vid årets slut och det återstår att bedöma om prognosen vid delåret är densamma 
som vid årsredovisningen för att kunna bedöma prognossäkerheten. 

Nämndens mål: 

Kommunen ska vidmakthålla en soliditet över 20 % för att sedan årligen 

öka upp till 35-40 % i soliditet. 

Årsprognos 

 

Analys 

Soliditeten har ökat till 40,5% från föregående års utfall 32,7%. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  Soliditet kommun, (%) 32,7 40,5 20 

Analys 

Soliditeten har ökat til 40,5% från föregående års utfall 32,7% 

Nämndens mål: 

Kommunens skuld kr/invånare får inte överskrida 45 000 kr/invånare, (exkl 

pensionsåtagande). 

 

Årsprognos 

 

Analys 

Beräkning av kommunens skuld per invånare är vid delåret 2019 är 26 980 kr baserat 
på befolkningsmängd den 30 juni. 
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   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  Skuld kr/invånare 13 092 26 980 45 000 

Nämndens mål: 

Självfinansieringsgraden av investeringar måste från 2021 överskrida 

100 %. 

Årsprognos 

 

Analys 

Mätetalet följs endast upp på kommunnivå och vid årsredovisningen. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  Självfinansieringsgrad    

Kommunfullmäktiges mål: 

5.3.2 Medborgaren ska känna sig trygg och säker i Älvkarleby kommun. 

Nämndens mål: 

Älvkarleby kommuns invånare känner sig trygga och är inte oroliga att 

utsättas för brott i sina bostadsområden eller när de rör sig och vistas inom 

kommunen.  Genom systematiska insatser i samverkan med polis och 

civilsamhälle, liksom ett aktivt brottsförebyggande arbete säkerställs en 

minskad brottslighet i hela samhället. 

Årsprognos 

 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  

Anmälda våldsbrott i 
kommunen, antal/100 000 
inv 

841,14  614,34 

  
Antal anmälda brott -
 skadegörelse 

   

  Antal anmälda brott - våld    

Nämndens mål: 

Kommunen har en god beredskap för att hantera allvarliga störningar. 

Kontinuitet är säkerställd i kommunens samhällsviktiga verksamheter. 

Årsprognos 

 

Analys 

Risk- och sårbarhetsanalys genomförd, ska upp till KS under oktober. Finns åtgärder att 
hantera. 
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 Ledningsplan 2019, ska beslutas innan 31/12 i KF. 

 Strategi samhällsstörningar, ska beslutas innan 31/12 i KF. 

 Handlingsprogram LSO 2019, ska beslutas innan 31/12 i KF. 

Kommunen ska ha rutiner och material för att kunna hantera uppgifter som rör Sveriges 
säkerhet. Ny utrustning för krypto under hösten. Kommer ställa krav på våra rutiner med 
mera. 

  

Målområde: 

5.4 Mål 4 - God utbildning för alla. 

Kommunfullmäktiges mål: 

5.4.1 Våra vuxenutbildningar ska matcha individens och 

arbetsmarknadens behov. 

Nämndens mål: 

Kommunen ska fortsätta att utveckla arbetet med att säkerställa att 

kommuninvånare som hör till den nationella minoriteten får sina rättigheter 

tillgodosedda gällande språk, kultur och information. 

Årsprognos 

 

Analys 

Stärkt lagstiftning. Handlingsplan och riktlinjer håller på att tas fram. Metod inom 
förskolan har förankrats gällande revitalisering av språk. Möte med ÄO i höst för att 
stämma av vad som görs inom det nya boendet Tallmon. 

Kommunfullmäktiges mål: 

5.4.2 Genom verksamheter enskilt och i samverkan ska kommunen ha väl 

fungerade inkludering året runt för alla invånare. 

Nämndens mål: 

Kommunstyrelsens förvaltning ska prioritera aktiviteter för nyanlända och 

utrikes födda som syftar till att komplettera SFI och förbereda personer för 

arbetsmarknaden och vidare studier. 

Årsprognos 

 

Analys 

Utökat samarbete med SFI har bidragit till mer aktiviteter rörande språkfrämjande 
insatser och exempelvis CV-skrivning. Dock har flödet av deltagare varit lågt, något som 
är ett vidare fokus i syfte att bidra till en ökad måluppfyllelse. Arbetsförmedlingens 
neddragning av aktiviteter  är en utmaning också att nå måluppfyllelse. 
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   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  

Andel som går till 
egenförsörjning efter 
etableringsperioden 

31 31 40 

Nämndens mål: 

5.4.3 Kommunstyrelsens förvaltning ska erbjuda handledning till hela 

kommunala förvaltningen rörande nyanländas situation. 

Årsprognos 

 

Analys 

Kommunstyrelsens förvaltning har haft både särskilda handledningsutbildningar och 
utbildningsseminarium rörande nyanländas situation. 

Målområde: 

5.5 Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

Kommunfullmäktiges mål: 

5.5.1 Minskad arbetslöshet och minskat ekonomiskt utanförskap. 

Nämndens mål: 

Deltagare som är i arbetsmarknadsåtgärder ska gå till arbete eller studier. 

Årsprognos 

 

Analys 

En låg andel har gått till arbete eller studier, detta på grund av att extratjänsterna som 
Arbetsförmedlingen hade som ett medel har försvunnit. Vidare är flödet av deltagare 
lågt från Arbetsförmedlingen vilket innebär att ett fåtal individer kan påverka statistiken 
starkare än tidigare år. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  
Andel deltagare till arbete 
eller studier. 

39 17 40 
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Kommunfullmäktiges mål: 

5.5.2 Arbetslösheten ska minst halveras till 2020 baserat på 2017 års 

siffror 

Nämndens mål: 

Minst 30 ungdomar per år ska erhålla särskild coachning som ska resultera 

i att 50 % går till arbete, studier eller annan egenförsörjning efter avslutad 

åtgärd. 

Årsprognos 

 

Analys 

Trots att ett lågt antal deltagare gått vidare till arbete, studier eller annan försörjning så 
utgör dessa cirka 50 % av de ungdomar som vi arbetat med under 2019. Ett lågt inflöde 
av deltagare är ett problem på många områden för arbetsmarknadsinsatserna. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  
Antal deltagare till 
egenförsörjning. 

 6 15 

Nämndens mål: 

Antalet feriearbetande ungdomar ska öka. 

Årsprognos 

 

Analys 

Samtliga ungdomar fyllda 16 år men ännu inte fyllda 18 år, erbjöds ett feriearbete inom 
näringsliv och integration. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  

Antalet platser för 
feriearbetande ungdomar i 
den kommunala 
förvaltningen. 

41 64 60 

Kommunfullmäktiges mål: 

5.5.3 Kommunen ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och årligen 

förbättra sitt kostnadsläge gentemot standardkostnaderna 

Nämndens mål: 

Kommunen ska effektivisera och ta bort onödigt manuellt arbete, 

(effektivisera arbetet), samt där det finns möjligheter automatisera 

rutinarbete med hjälp av robotar eller andra datorbaserade hjälpmedel. 
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Årsprognos 

 

Analys 

Digitaliseringsprojekt har startats inom kommunstyrelsens verksamheter, 
ekonomiavdelningen, för att hitta processer som eventuellt kan effektiviseras eller 
utföras av en bot (robot). Projektet startades under försommaren och målet är att innan 
årets slut så ska någon/några processer ha effektiviseras med hjälp av en bot. 

Nämndens mål: 

Digitalisering kan vara ett av medlen till att bedriva en kostnadseffektiv 

verksamhet – behov av att öka den digitala kompetensen hos medarbetare 

och det digitala ledarskapet hos chefer 

Årsprognos 

 

Analys 

Samverkan digitalisering. Lokala och centralt e-styr. Lokala e-styr har hållits med KS, 
SBN, utbildning. IFO är inplanerat under hösten. Centralt e-styr har hållits en gång. 
Detta behöver planeras och "komma igång". Digitaliseringsstrateg ingår i den digitala 
strategigruppen inom Cassiopeia. Sonderingar om gemensamma digitaliseringsprojekt 
pågår kontinuerligt. Stöd och råd till IFO gällande digitaliseringsprojekt inom 
försörjningsstöd pågår. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  

Jämförelse 
standardkostnader 
liknande kommuner- 
Prioritera de verksamheter 
där behoven av 
kostnadseffektivitet är 
störst 

  2 

Kommunfullmäktiges mål: 

5.5.4 För att kommunen ska klara framtida kompetensförsörjning ska 

kommunen erbjuda heltid för anställda som så önskar. 

Nämndens mål: 

Möjlighet ska finnas för alla som önskar att få 100 % sysselsättningsgrad. 

Årsprognos 

 

Analys 

Om man endast tittar på andelen anställda med tillsvidareanställning under 
kommunstyrelsen så är andelen erbjudna heltidstjänster 100 %. Räknas samtliga 
månadsanställningar under årets första åtta månader så är andelen erbjudna 
heltidstjänster 83 % (6 anställningar totalt, varav 1 tillsvidare, 5 vikariat/AVA, där 1 av 
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dessa varit på deltid). 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  Andel heltider  100  

 

Målområde: 

5.6 Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 

Kommunfullmäktiges mål: 

5.6.1 11 nyregistrerade företag per 1000 invånare 

Nämndens mål: 

Företagsklimatet ska vara gott i Älvkarleby kommun. 

Årsprognos 

 

Analys 

Företagsklimatet får bättre betyg för andra året i rad, där vi jobbat mycket med dialog 
och kommunikation. Dock är det inte sannolikt att vi når upp till topp 100. Rankingen 
offentliggörs 24 september. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  
Företagsklimat enl. 
Svenskt Näringsliv, ranking 

241 170 100 

Kommunfullmäktiges mål: 

5.6.2 Positiv befolkningsökning 

Nämndens mål: 

Kommunens synlighet ska öka med fokus på besöksnäring, rekrytering och 

boende. 

Årsprognos 

 

Analys 

Kommunen har uppdaterat skylten vid E4 i syfte att medvetandegöra att kommunen 
finns och det finns helt nya turisttavlor vid Dragon Gate. Vidare har en den befintliga 
turistbroschyren uppdaterats och en vikbar turistkarta tagits fram. Ett pågående arbete 
är en gemensam destinationsapp, "Upplev Norduppland",  som utarbetats tillsammans 
med Tierps kommun som nu finns på Appstore och Google Play, även om den formellt 
inte är lanserad. Älvkarleby kommun är också representerat tillsammans med övriga 
regionen på Sveriges största fastighetsmässa Stockholm Business Arena i september. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  
Antalet 
marknadsföringsinsatser 

 5 5 
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Nämndens mål: 

Medborgarna ska uppleva ett gott bemötande, en god service och en hög 

tillgänglighet i kontakter med kommunens Medborgarservice. 

Årsprognos 

 

Analys 

Utveckling av Medborgarservice sker löpande. Samordnare på plats 85 % fr o m 
oktober. Årshjul för arbetet inom Medborgarservice håller på att tas fram. 
Kompetensutveckling av vägledarna. Ny robustare och modernare telefonväxel ska 
införas från 4 december (Mex-telefoni). 

Kommunfullmäktiges mål: 

5.6.3 Minst 90 procent av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna 

till snabbt och kapacitetsstarkt bredband minst 100 Mb/sek till 2020. Till 

2030 ska 100 procent vara uppnått 

Nämndens mål: 

Samtliga industri- och verksamhetsområden ska ha 100 % fibertäckning 

Årsprognos 

 

Analys 

Utmaningar kvarstår för att Bodaåns industriområde samt Södra industriområdet ska 
kunna få fiber. När det gäller Bodaåns Industriområde väntar IP-Only på tillstånd från 
Trafikverket att gå under väg 76. Södra industriområdet behöver fler anslutningar, där 
tittar kommunen på om det är möjligt att köpa fler. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  Fibertäckning 69 76 100 

Kommunfullmäktiges mål: 

5.6.4 Vi vill att fler upptäckter och besöker Älvkarleby kommun. Vi skall 

främja besöksnäringen och synliggöra våra kultur- och naturvärden. 

Nämndens mål: 

Kommunens synlighet ska öka med fokus på besöksnäring, rekrytering och 

boende. 

Årsprognos 

 

Analys 

Kommunen har uppdaterat skylten vid E4 i syfte att medvetandegöra att kommunen 
finns och det finns helt nya turisttavlor vid Dragon Gate. Vidare har en den befintliga 
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turistbroschyren uppdaterats och en vikbar turistkarta tagits fram. Ett pågående arbete 
är en gemensam destinationsapp, "Upplev Norduppland",  som utarbetats tillsammans 
med Tierps kommun som nu finns på Appstore och Google Play, även om den formellt 
inte är lanserad. Älvkarleby kommun är också representerat tillsammans med övriga 
regionen på Sveriges största fastighetsmässa Stockholm Business Arena i september. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  
Antalet 
marknadsföringsinsatser 

 5 5 

Målområde: 

5.7 Mål 10 - Minskad ojämlikhet. 

Kommunfullmäktiges mål: 

5.7.1 Vi ska vara en arbetsgivare som främjar god arbetsmiljö och våra 

medarbetare ska ges delaktighet och inflytande på våra arbetsplatser. 

Nämndens mål: 

Nytt Intranät som bidrar till en god arbetsmiljö 

Årsprognos 

 

Analys 

En förstudie som stöd till utvecklingsstrategi. Förfrågningsunderlag skickades ut 5 juli 
avseende en förstudie gällande utveckling av intranät eller annan lösning. 
Direktupphandling genomförd och vald leverantör har underrättats och startmöte har 
hållits. Genomförande av förstudie under september och oktober. Fortsatt arbete utifrån 
underlag från förstudien. 

Nämndens mål: 

Vi ska öka kunskap och kompetens i samverkansfrågor för både chefer och 

medarbetare. 

Årsprognos 

 

Analys 

Total sjukfrånvaro i kommunstyrelsens verksamheter har minskat i jämförelse med 
föregående år samma period. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  Andel sjukskrivna 4,49 4  
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Kommunfullmäktiges mål: 

5.7.2 Minska digitalt utanförskap och öka digital delaktighet. 

Nämndens mål: 

Höja den digitala kompetensen genom att ge användarna, både interna 

och externa, förutsättningar att följa med och delta i den digitala 

utvecklingen. 

Årsprognos 

 

Analys 

E-tjänstplattform Selfpoint tillsammans med kommuner i IT-nämnd samt regionen. 
Plattformen fungerar nu och e-tjänster har börjat byggas. 

Inera-blanketter ska tas bort från årsskiftet 2019-2020 varför vi genomfört en 
kartläggning av vilka 240 blanketter vi använder i Älvkarleby. 85 st, som vi nu går 
igenom vilka som ska läggas in i plattformen. Utbildning i plattformen har hållits för 
administratörer inom bygg- och miljö och tekniska. En lathund har tagits fram. För vissa 
e-tjänster är det viktigt att de föregås av en processkartläggning. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  
Utbildning vid införande av 
e-tjänster. 

  1 

Målområde: 

5.8 Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion. 

Kommunfullmäktiges mål: 

5.8.1 Upphandlingar och inköp ska präglas av närhet och ekologisk 

hållbarhet. 

Nämndens mål: 

Höja kommunens avtalstrohet till 85 % - 2021 

Årsprognos 

 

Analys 

Kommunstyrelsens avdelningar handlar enligt gällande avtal. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  Andel avtalstrohet   80 
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5.9 Uppföljning och analys av investeringar 

5.9.1 Rapport 

Rapport Investeringar ansvarsnivå 

  Årsbudget Utfall Årsprognos Avv. mot årsbudget 

ADMINISTRATIV 
CHEF 

4 908 1 060 2 637 2 271 

Prognosen för kommunal ledningsplats är att avsatta medel i investeringsbudgeten 
kommer att hamns i balans. Bidrag från MSB kommer ske senare 

Inventarier KS 

- Ny utrustning Sessionssal - prognos 250 tkr 
Investering i ny projektor, duk, bildskärm, ljud, mygga. Prognos att det är klart 
senast tills december 2019. 

- Projekt intranät - påbörjad förstudie - osäker prognos 500 tkr 
Förstudie genomförs under september-oktober, kostnad 85 tkr. Inriktning på 
projektet tas utifrån lämnad analys från förstudien. 

- Byte av telefonväxel till Tierp - prognos 500 tkr 
Migrering till Tierps telefonväxel sker 2-3 december 2019. Detta blir en mer 
robust lösning och modernare telefoni MEX. 

- Dörr och larm närarkiv bottenplan utifrån säkerhetsskyddslagstiftningen - 
prognos 150 tkr 
Ökad säkerhet byggs in i närarkivet, ny dörr, larmanordning, säkerhetsskåp. 

- Kommunnät - prognos 80-100 tkr 

 
IT-centrum ligger efter med investeringen som i första hand gäller utbyte av wifi-
antenner på förskolan, därav 0 i investering just nu. Deras prognos är att de ska utföras 
en del arbete kring detta under hösten. 

5.10 Uppföljning av uppdragen 

5.10.1 Mål 4 - God utbildning för alla. 

Uppdrag Status 

Handlingsplan kopplat till finskt förvaltningsområde 2019  Pågående. 

5.10.2 Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

Uppdrag Status 

Framtagande av arbetsmarknad- och integrationsplan.  Avslutad 

5.10.3 Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 

Uppdrag Status 

Ta fram grundmaterial för marknadsföring kopplat till bygga och bo samt besöksnäringen  Avslutad 
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5.11 Väsentliga händelser 

Ekonomiavdelningen deltar i ett utvecklingsprojekt med att ta fram en modell för 
budgetfördelning inom kommunens verksamheter via prislappar som finns i 
utjämningssystemet. Projektet började i augusti och beräknas vara klart inför processen 
av budgetfördelning 2021. 

En annan väsentlig händelse är att kommunens ekonomichef slutade sina anställning 
den 12 september. 

Integrationsprojektet Anthea som fokuserar på utrikesfödda kvinnor långt ifrån 
arbetsmarknaden beviljades medel av Länsstyrelsen Uppsala län på cirka 1 mkr per år 
under 2019 och 2020. Projektet är därmed helt finansierat av länsstyrelsen. 
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6 Samhällsbyggnadsnämnden 

6.1 Ekonomisk rapport 

  
Period- 
budget 

Utfall 
Avv.mot 

per.budget 
Årsbudget Årsprognos 

Avv.mot 
årsbudget 

INTÄKTER       

Avgifter och bidrag -7 005 -8 257 1 252 -10 282 -11 235 953 

Försäljn vht/entreprenad -228 -192 -36 -342 -348 6 

Övriga intäkter -29 135 -29 485 350 -43 700 -43 678 -21 

Summa intäkter -36 368 -37 934 1 566 -54 324 -55 262 938 

KOSTNADER       

Personalkostnader 27 014 26 198 816 41 937 43 078 -1 142 

Bidrag 3 338 2 628 710 3 683 3 811 -128 

Köp av verksamhet 1 541 2 645 -1 105 2 110 3 249 -1 139 

Hyres- och interna 
kostnader 

10 009 8 200 1 809 15 012 13 696 1 315 

Förbrukning material/inv 4 501 4 112 389 7 261 8 392 -1 132 

Övriga främmande 
tjänster 

2 433 2 104 329 3 648 4 358 -710 

Övriga kostnader 16 611 13 878 2 734 25 381 26 757 -1 376 

Summa kostnader 65 448 59 765 5 683 99 032 103 342 -4 310 

DRIFTRESULTAT 29 080 21 832 7 249 44 708 48 081 -3 372 

Avskrivning 12 437 9 759 2 678 18 654 14 971 3 683 

VHT NETTOKOSTN 41 518 31 591 9 927 63 363 63 052 311 

6.1.1 Resultat på verksamhetsnivå 

Resultat på 
verksamhetsnivå 

Period- 
budget 

Utfall 
Avv. mot 
period-
budget 

Årsbudget 
Års- 

prognos 
Avv. mot 

årsbudget 

Övergripande 1 602 1 404 198 2 460 2 302 158 

Bygg och miljö 3 381 2 799 581 5 640 6 094 -454 

Kultur och fritid 10 952 8 373 2 579 15 427 15 333 94 

Serviceenheten 11 209 10 457 753 17 918 18 647 -729 

Teknisk avdelning 14 374 8 558 5 816 21 917 20 675 1 242 

Summa 41 518 31 591 9 927 63 362 63 051 311 

6.1.2 Tidigare prognoser 

Resultat på 
Års-

budget 
Årsprognos Avv. mot 

verksamhetsnivå  febr mars april maj juni juli aug årsbudget 

Övergripande 2 460 2 440 2 440 2 440 2 460 2 460 2 460 2 302 158 

 Bygg och miljö  5 640 5 507 5 507 6 107 6 240 6 240 6 094 6 094 -454 

 Kultur och fritid  15 427 15 331 15 303 15 195 15 262 15 252 15 342 15 333 94 

 Serviceenheten  17 918 18 285 20 414 19 522 19 492 19 492 19 913 18 647 -729 

 Teknisk avdelning  21 917 20 631 20 283 20 359 20 454 20 454 20 766 20 675 1 242 

Summa 63 362 62 194 63 947 63 623 63 908 63 898 64 575 63 051 311 
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6.1.3 Ekonomisk analys 

Övergripande administration 

Verksamhetens kostnader ligger lite under budget. lägre kostnader för marknadsföring, 
utbyte av datorer samt lägre kostnader för nämndledamöters arvoden gör att det blir ett 
överskott. 

Bygg och Miljö 

Inga kända avvikelser som påverkar årsprognosen. För konsulter till Översiktsplanen 
fonderades 600 tkr från 2018, kostnaden för dessa redovisas därför som ett underskott. 
Hela summan kommer dock inte att användas då arbetet krävt mindre konsulttimmar än 
beräknat. Inga kända större avvikelser gällande intäkter finns för närvarande, intäkter 
kan variera utifrån inkomna ärenden, dock debiteras samtliga fasta årliga avgifter under 
Q1 vilket medför att intäkterna ser höga ut på våren i förhållande till totalen. 

Kultur och fritid 

Prognosen visar att avdelningen kommer att ha ett överskott med 93 tkr totalt. 
Prognosen är osäker då ett rehabiliteringsärende med arbetsträning avslutas först i 
september. Samt att intäkterna för uthyrda sporthallar är svårt att beräkna då samtliga 
bokningar för hösten inte är gjorda. 

Administration visar ett överskott på 29 tkr tack vare budgeterade fastighetskostnader 
som inte belastar verksamheten. Verksamheten teater, musik och film visar ett 
överskott på 43 tkr på grund av en planerad och budgeterad musikfestival blir inte av. 
Övrig kulturell verksamhet beräknas göra ett underskott på 16 tkr på grund av ökade 
kostnader, bland annat i samband med Nationaldagsfirandet. Även 
utställningsverksamheten visar ett underskott på 10 tkr. Kulturpris är underbudgeterat 
med 1 tkr och motsvarande summa blir ett underskott. Biblioteket visar ett underskott på 
25 tkr på grund av nytryck av Bodaboken, men lägre hyreskostnad än budgeterat samt 
återhållsamhet gör att underskottet blir mindre än den totala kostnaden för nytryck. 
Mediakontot gör ett överskott på ca 25 tkr tack vare försäljning av Bodaboken. 
Ungdomsverksamheten visar ett överskott på 55 tkr tack vare externa 
sommarlovsbidrag. Fritidsgården Träffen visar på ett underskott med 95 tkr på grund av 
ökade personalkostnader i samband med en rehabilitering. Verksamheten kring 
Dagermanpriset visar ett överskott på 30tkr och Allmän fritidsverksamhet ett överskott 
på 6tkr, båda tack vare återhållsamhet. Friluftsliv visar ett underskott på 39 tkr på grund 
av kostnader för Mountainbike led uppkommit. Sporthallarna ett överskott på 92 tkr tack 
vare återhållsamhet samt sent genomförda investeringar eller uppskjutna investeringar. 

Tekniska avdelningen 

Teknisk chef 

Personalkostnader visar på ett överskott med anledning av att säkerhetssamordnaren 
som budgeterats för hela året anställs i slutet av april. Detta möjliggör att använda 
överskottet till externt stöd för HLR och brandutbildningar som ligger inom ramen för 
tjänsten. En längre sjukskrivning från juni och framåt bidrar också till ett mindre 
överskott. Inköp av inventarier vid ombyggnation av tekniska kontoret kommer att visa 
på underskott men ryms inom budget. Kurser och konferenser kommer att visa på ett 
underskott men ryms inom budget. Försäljning av fiskecampingens byggnader har 
genererat i ett överskott på ca 2 500 tkr. Planen är att budgetera för rivningen av 
Östangård för motsvarande belopp. Budget för miljökontroller på Dragmossens deponi 
kommer att visa på ett överskott så länge investeringsprojektet pågår. Arbete pågår 
med att ta fram ny driftbudget för Dragmossen då tekniska går in i nytt driftläge från 
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årsskiftet 19/20. Förväntat överskott på investeringsprojekt Dragmossen planera att 
omfördelas till ombyggnationen av läktare på Sörgärdets skola. Läktarbygget har 
skjutits framåt i tid med anledning av att inkomna anbud låg högre än budget. 

Driftverksamhet 

Budgetram förväntas hålla 2019. Större kostnader för barmarksrenhållning förväntas 
gällande sandupptagning, regleras inom den totala budgetramen. 

Park & gator 

Verksamheten väljer att balansera upp underskottet lite med att sänka kostnaderna för 
underhållet av broar, då entreprenören i år ska renovera Rotskärsbron, och kommer ha 
ont om tid att göra annat underhåll under året. 

Kostnaderna sänks för sommarunderhållet då tidigare år visat lägre kostnader är 
budgeterat. 

Vintern har varit lång med kortare utspridda snöfall, vilket gjort att entreprenörerna har 
fått behövt varit ute och arbetat oftare vilket har resulterat i ökade kostnader. det har 
också gjort att sandningen har ökat då det sandats mellan varje snöfall. 

Fastighetsförvaltning 

Kostnaden för snöhållningen kommer att överskrida budgeterat belopp, men kommer att 
balanseras inom budgetramen. 

Lönen för säkerhetssamordnare är budgeterat för hela året. Nuvarande samordnare har 
budgetmässigt har gått över i ny tjänst fr o m årsskiftet och den nya 
säkerhetssamordnaren börjar den 29 april. Därför kommer lönekostnaden att bli lägre, 
ca 80.tkr kronor 

Prognosen visar på överskott på ca 281 tkr kronor. 

Mark och exploatering 

Förväntade försäljningsintäkter är uppdaterade. Avvaktar med inköp av mark där 
detaljplaner inte är klara. 

Serviceenheten 

Städservice: Saknar finansiering med 585 tkr men vi har varit sparsamma med intag av 
vikarier samt med inköp så underskottet kan justeras ner till 489 tkr 2019 trots att vi fått 
274 tkr mindre i bidrag för särskilda anställningar än vi budgeterat. Vi har fått ett antal 
nya städområden så intäkterna ökar med 227,5 tkr. 

Verkstadsservice kommer ha ett plus på 50 tkr då vi dragit ner i budget för inköp av 
förbrukningsmaterial. 

Bilpool följer lagd budget. 

Måltidsservice livsmedelskostnad minskar då färre boende flyttar in på Tallmon än vi 
budgeterat för. Tidigare beräknat underskott blir ej så stort då livsmedelskostnad samt 
personalkostnad på Tallmon blir lägre än budgeterat och inköp av utensilier inför 
implementering av matdistribution uteblir 2019. 

Eventuellt ökade livsmedelskostnader i och med det nya livsmedelsavtalet från 1 
september går i nuläget inte att analysera. 

Personalkostnaderna ökar två poolkockar har anställt under året. 

Det minus på -244 tkr som ligger kvar beror på att del av servicechefs lön ej fanns 
inlagd i budget samt att alla inköp av utensilier till Tallmon ej täcks upp helt av lagd 
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budget för 2019. 

6.1.4 Åtgärdsarbete 

Kortsiktiga åtgärder 

Besparingsåtgärd 
Besparingseffekt 

2019 (tkr) 
Besparingseffekt 

2020 (tkr) 

Vid sjukdom av ordinarie personal på Städ så prioriterar vikarierande personal 
på städ tex toaletter matsalar tömning av sopor för att spara in på 
vikariekostnader. 

234 - 

Samordning med förskolechefer: minskade vikariekostnader 90  

Tydligare rutiner & uppföljning: beställningar, rätt mängd etc   

Återhållsamhet kultur och fritid 100  

Summa 424  

Långsiktiga åtgärder 

Serviceenheten 

Planering av resurser inom serviceenheten sker för att hålla kostnaderna nere på lång 
sikt. Avdelningen är nystartad sedan årsskiftet varför vi vet bättre under hösten hur det 
totala resursbehovet ser ut. Stängda förskoleavdelningar kommer att generera lägre 
kostnader för sommarvikarier. 

Planeringen av uppstarten av nya Tallmon pågår för att vi ska ha rätt resurser från start. 

Kultur och fritid 

Externa bidrag söks för att finansiera sommarlovsverksamhet. Externa statliga bidrag 
söks för att finansiera utökat verksamhetsbehov i biblioteket. Tryckkostnaden för 
Bodaboken finansieras över tid av sålda böcker. 

6.2 Målanalys 

Målområde: 

6.2.1 Övergripande målområde - Tillsammans i Älvkarleby kommun 

Kommunfullmäktiges mål: 

Medborgaren ska känna sig trygg och säker i Älvkarleby kommun. 

Nämndens mål: 

Den upplevda otryggheten ska minska. 

Årsprognos 

 

Analys 

Avstämning med KPR/ KHR , elevråd och polis kommer att ske under oktober- 
december 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  
Avstämning med 
KPR/KHR, elevråd och 
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   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

polis. 

Målområde: 

6.2.2 Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Minskad arbetslöshet och minskat ekonomiskt utanförskap. 

Nämndens mål: 

Verkstad och service ska löpande erbjuda plats för minst fem personer med behov av 

arbetsmarknadsåtgärd. 

Årsprognos 

 

Analys 

Vi har haft och kommer att ha minst 5 personer placerade under 2019 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  Antal personer   5 

Kommunfullmäktiges mål: 

Kommunen ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och årligen 

förbättra sitt kostnadsläge gentemot standardkostnaderna 

Nämndens mål: 

Avtalstrohet ska öka 

Årsprognos 

 

Analys 

Ingen statistik har inkommit än varför målet inte går att följa upp. Vi arbetar dock aktivt 
med att alla inköp ska ske med upphandlade avtal 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  Andel avtalstrohet   75 
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Målområde: 

6.2.3 Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Positiv befolkningsökning 

Nämndens mål: 

Nöjd kundindex (NKI) ska motsvarande snittet i Sverige 2016 för Bygg, miljö och 

livsmedel. 

Årsprognos 

 

Analys 

Bygg- och miljöavdelningen följer upp arbetet genom att delta i Sveriges kommuner och 
landstings servicemätning "Löpande Insikt" eller "Nöjd-Kund-Index NKI som det ofta 
benämns. De redovisade resultaten är preliminära och redovisas med några månaders 
eftersläpning. 

Statistikunderlaget hittills i är begränsat men målet ser ut att kunna nås. Slutliga resultat 
för 2019 redovisas i april 2020. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  NKI Bygg   60 

  NKI livsmedel   74 

  NKI Miljö   70 

Kommunfullmäktiges mål: 

Vi vill att fler upptäcker och besöker Älvkarleby kommun. Vi skall främja 

besöksnäringen och synliggöra våra kultur- och naturvärden. 

Nämndens mål: 

Förvaltningen ska satsa på miljöer för utevistelse, naturupplevelser och aktiviteter. En 

enklare terrängcykelled utifrån befintliga vägar och stigar märks upp. 

Årsprognos 

 

Analys 

Foldrar över promenadstråk kommer att tryckas under hösten 2019, arbetet pågår. 

Information kommer att finnas på hemsidan kring MTB-cykellederna om de blir 
permanenta. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  

Ta fram 
informationsmaterial över 
våra befintliga 
cykelleder/promenadstråk. 
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Målområde: 

6.2.4 Mål 10 - Minskad ojämlikhet. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Minska digitalt utanförskap och öka digital delaktighet. 

Nämndens mål: 

Samtliga anställda inom folkbiblioteket ökar sin digitala kompetens genom fortbildning. 

Detta för att i sin tur kunna hjälpa och stödja invånarna till ökad digital delaktighet och 

minska det digitala utanförskapet. 

Årsprognos 

 

Analys 

Varje vecka finns möjlighet till IT-stöd vid de publika bokningsbara datorerna. SeniorNet 
träffas två gånger i veckan i bibliotekets lokaler. Den nationella E-medborgarveckan 
kommer att uppmärksammas. Till yngre erbjuds "digitalt pyssel" då olika övningar görs 
via Ipads. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  

Minst tre 
aktiviteter/program per år 
genomförs i syfte att öka 
den digitala kompetensen 
hos deltagarna. 

  3 

Målområde: 

6.2.5 Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Kultur och föreningsverksamhet som stärker människors gemenskap och 

minskar utanförskap och ensamhet. 

Nämndens mål: 

Biblioteket ska arbeta för att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet. 

Årsprognos 

 

Analys 

Kapprumsbibliotek har byggts upp på alla avdelningar på Sörgärdets förskolaskola. 
Under hösten kommer det att byggas upp på Tallbackens förskoleavdelningar. Vid 
Centrumdagen i juni höll biblioteket öppet längre. Vid Sommarkulturfesten som 
arrangerades på biblioteket en lördag i juli så höll hela biblioteket öppet även för 
utlåning/återlämning. I projektet "Stärkta bibliotek" kommer biblioteket att ha 
söndagsöppet. 
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Nämndens mål: 

Föreningsstödet ska prioritera barn och unga men det ska även uppmuntra och stödja 

social och kulturell verksamhet för vuxna och äldre. 

Årsprognos 

 

Analys 

Vid fördelning av föreningsstödet följs målet. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Främja hållbar mobilitet genom bl. a. trygga och säkra gång- och 

cykelvägar både mellan och i kommunens samhällen och med fokus på 

gång- och cykelvägar till tågstationerna i kommunen. 

Nämndens mål: 

Minskad energianvändning årligen med 10% fram till 2020, mäts från 2015. 

Årsprognos 

 

Analys 

Vi har ingen exakt uppföljning av vår leverantör men vår prognos är att målet följs för 
2019 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  
Antal kWh/m2 i 
kommunens lokaler 

142,1  129 

6.3 Uppföljning och analys av investeringar 

Den totala investeringsbudgeten uppgår till 235 mnkr (174 mnkr för Tallmoprojektet). 
Förbrukat är 91 mnkr. Stora projekt förutom Tallmon är om- och tillbyggnad av 
Sörgärdets sporthall, asfaltering av gator och vägar, åtgärder vid Dragmossen, 
renovering av Rotskärsbron, byte till led-armaturer på vägbelysningen, ny rolba till 
ishallen, renovering lägenheter på Tallmovägen 4 och 6, ny ventilation och byte av 
fönster Bodaskolan. 

Avvikelsen mot budget beror på att några projekt inte kommer att utföras i år samt att 
lägre kostnader prognostiseras för bl a Dragmossens åtgärder och inköp av 
städmaskiner. 

Den totala budgeten för exploatering uppgår till 10,5 mnkr, därav 9,7 till Liljebacken och 
800 tkr till Älvkarleö Stationssamhälle (9 tomter). Förbrukat är 233 tkr för Liljebacken där 
arbetet med infrastrukturen har påbörjats. 
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Exploatering (tkr) 

Projekt Exploaterig (tkr) Årsbudget 2019 Utfall tom 31/8 Prognos 2019 Avvikelse mot 
årsbudget 

 Liljebacken 9 670 233 3 000 6 670 

 Älvkarleö bruk 800 36 36 764 

 Summa nettoinvesteringar 10 470 269 3 036 7 434 

6.3.1 Rapport 

Rapport Investeringar ansvarsnivå 

  Årsbudget Utfall Årsprognos Avv. mot årsbudget 

SERVICECHEF 1 352 823 853 499 

KOSTCHEF 100 75 75 25 

KULTUR OCH FRITID 1 222 23 188 1 034 

TEKNISK CHEF 180 542 80 646 177 933 2 610 

DRIFTCHEF PARK 12 324 5 226 10 133 2 192 

DRIFTLEDARE 1 774 153 1 625 149 

MARK O 
EXPLOATERINGSING 

1 300 1 1 1 299 

FASTIGHETSFÖRVALTARE 36 356 3 660 8 113 28 243 

Summa 234 970 90 606 198 920 36 050 

6.4 Uppföljning av uppdragen 

6.4.1 Mål 10 - Minskad ojämlikhet. 

Uppdrag Status 

Säkerställa driften av fastigheten nya Tallmon i uppstartskede 2019  Pågående. 

Kommentar 

Arbetet är intensivt med slutbesiktningar för att boendet ska kunna öppna i tid. Vi ser ut att klara det. kostnadsavvikelser ligger 
inom ramen för budget. 

Att aktivt arbeta med digitalisering både intern och externt  Pågående. 

Kommentar 

Arbetet fortlöper på respektive avdelning enligt plan. 

Utreda möjligheter till en ungdomsverksamhet i centrum.  Pågående. 

Kommentar 

Arbetet pågår mellan Kultur och Fritid samt tekniska avdelningen. Vi har hittils inte hittat en lämplig lokal för ändamålet 

6.4.2 Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion. 

Uppdrag Status 

Utreda om våra upphandlingar tar hänsyn till miljökraven 2030.  Försenad 

Uppdraget kommer inte att kunna genomföras på grund av omstrukturering av inköp 
Gävleborg 
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6.5 Väsentliga händelser 

Bygg och miljö 

Älvkarleby kommun har medverkat i arbetsgruppen för miljösamverkan i Uppsala läns 
första projekt om provtagningsplaner för livsmedel. Syftet är att skapa en större 
likriktning för länets kontroller och provtagning av livsmedelsverksamheter för att skydda 
konsumenterna mot sjukdom och matfusk. 

Under våren har Bygg- och miljöavdelningen haft ett samarbete med Polhemsskolan i 
Gävle där eleverna på teknikprogrammet med designinriktning i ett skolarbete tagit fram 
förslag med fysiska modeller för hur Centralgatan skulle kunna utvecklas. 

I slutet av mars arrangerade Bygg- och Miljö tillsammans med Tierps kommun och 
Jägarförbundet, en informationskväll om Vildsvin och vildsvinsjakt i syfte att höja 
kunskapen om arten och hur stammen ska förvaltas för att problemen inte ska öka. Vid 
informationskvällen framkom ett antal hinder för jakten vilket bland annat resulterade i 
att kommunen i början av sommaren beslutade om att införa en möjlighet att få 
ersättning för kasserat vildsvinskött om provsvaren visar på trikiner eller förhöjda 
cesiumnivåer. 

Under våren har ett E-arkiv och en digital viewer/mätverktyg för handläggning 
installerats som ett grundläggande steg i digitaliseringen. 

Från den 1 maj har handläggning av nya inkommande ärenden skett digitalt. 

Den 8 juni genomfördes Centrumdagen i Skutskärs centrum där Bygg- och 
miljöavdelningen närvarade för medborgardialog om utvecklingen av Skutskärs 
centrum. Medborgardialogen därefter har fortsatt genom "dialogstugan" på 
centrumgatan, på webben och på biblioteket under hela sommaren. Medborgardialogen 
om centrumutveckling skapade engagemang hela 112 synpunkter och förslag har 
lämnats in från allmänheten. 

Två detaljplaner har vunnit laga kraft under våren, DP för Tallmon 2:1 
”Tallmoparkeringen” och Siggeboda 17:26 ”Fyrklövern”. Detaljplanen för bostäder vid 
Bodaån samt detaljplanen för ”Gröna källan” i Älvkarleby har gått ut på granskning 
under sommaren. 

Kultur och fritid 

Biblioteket beviljades ytterligare ett års bidrag från Statens Kulturråd i projektet "Stärkta 
bibliotek". Det innebär fortsatta språkväns- och integrationsträffar varje vecka. Projektet 
utvidgas mot slutet på året med att biblioteket kommer att ha söndagsöppet. I projektet 
ingår också att tillgängliggöra böcker ytterligare för barn. Kapprumsbibliotek har byggts 
upp på Sörgärdets förskoleavdelningar och under hösten byggs det upp på Tallbackens 
förskola. 

Biblioteket har också beviljats bidrag från Kulturenheten på Region Uppsala för den 
nationella satsningen på ökad digital kompetens bland biblioteksanställda. Samtliga 
inom biblioteket utvidgar sin digitala kunskap för att bättre kunna hjälpa besökare. 

Biblioteket fortsätter att vara en populär och viktig mötesplats. Trots att besöksantalet 
ökat ständigt de senaste åren fortsätter ökningen. Första delåret ökade besöksantalet 
med drygt 900 besök jämfört med samma period förra året. 

Boken "Upplandsbodarna" släpptes och program med vandring i bodarna hölls av 
författarna. På grund av stor efterfrågan görs en ny tryckning på 400 exemplar under 
hösten. 
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På fritidsgården Träffen har gårdskort införts samt att beslut tagits om en snävare 
åldersgrupp. Så från och med öppnandet i augusti vänder sig fritidsgården till alla 
ungdomar som i höst börjat i årskurs 7 (13år) till och med man slutar andra året på 
gymnasiet, vanligtvis vid 17 års ålder och som bor i Älvkarleby kommun. 

Externa bidrag har finansierat sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Aktiviteterna har 
utförts av och i samarbete med föreningar, integrationsavdelningen och i fritidsgårdens 
regi. 

Tekniska avdelningen 

Det nya vård och omsorgsboendet Tallmon färdigställs under hösten och våren 2020. 
Kommunen bygger 127 boendelägenheter, gemensamma ytor och utemiljöer som 
gynnar både boende och vård och omsorgsverksamheten. Tekniska har varit 
beställaransvarig för hela byggnationen vilket inneburit en större insats från 
avdelningen. Invigning av "Nya Tallmon" kommer att ske under våren 2020. 

 

 

Tallmons nya entré: Foto: Camilla Forslund 

 

Kommunen bygger ett nytt bostadsområde på Liljebacken. Tekniska driver projektet och 
vägbyggnationen pågår under hösten och en bit in på 2020. Nio tomter är bokade på 
första byggetappen. 

Renovering och underhållsåtgärder av Rotskärsbron pågår under hösten. Renoveringen 
påverkar trafiken över bron och trafikanordningar är utsatta för att behålla säkerheten 
för gående och cyklister vid överfart. 
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Ett unikt EU- miljöprojekt pågår på ett kommunalt markområde som kallas för 
"Dragmossen", en gång i tiden en kommunal deponi. På området har det byggts en 
anläggning med salixodling och två vattendammar. Anläggningens syfte är att kunna 
hantera förorenat vatten. EU projektet  (som Dragmossen ingår i) syftar till att rädda 
Östersjön från gifter. Tekniska driver miljöprojektet tillsammans med flera externa parter 
och har påverkat avdelningens resurser under fem år. Anläggningen ska gå i full drift 
2020. 

Serviceenheten 

Städservice: Kommunen har from 2019 återtagit städningen  i egen regi som nu utförs 
av 10 heltidsanställda lokalvårdare 1 poolvikarie 1 samordnare/pool samt 1 servicechef. 
Även 5 st kombitjänster kök/städ har skapats för att skapa heltidstjänster av tidigare 
deltider även på kök. Detta som ett resultat av kommunens satsning på att vara en 
attraktiv arbetsgivare 

Under året har flera nya städobjekt tillkommit och from oktober så anställs ytterligare 1 
lokalvårdare då Tallmostädningen utökas. 

Verkstadsservice: Flyttat från Siggesbodavägen till Myrhagsgatan där service-
avdelningen nu sitter samlad fram till panncentralen blir ledig för inflyttning juni 2020. 
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7 Utbildnings- och omsorgsnämnden 

7.1 Ekonomisk rapport 

  
Period- 
budget 

Utfall 
Avv.mot 

per.budget 
Årsbudget Årsprognos 

Avv.mot 
årsbudget 

INTÄKTER       

Avgifter och bidrag -33 231 -45 570 12 338 -50 100 -59 333 9 233 

Försäljn vht/entreprenad -2 431 -2 563 132 -3 645 -5 041 1 395 

Övriga intäkter -7 274 -7 693 419 -10 911 -11 327 416 

Summa intäkter -42 937 -55 826 12 889 -64 656 -75 701 11 045 

KOSTNADER       

Personalkostnader 180 315 190 106 -9 790 283 870 293 721 -9 851 

Bidrag 8 709 10 021 -1 313 13 069 15 187 -2 119 

Köp av verksamhet 73 673 81 870 -8 197 113 234 122 336 -9 102 

Hyres- och interna 
kostnader 

37 992 38 596 -604 60 946 58 218 2 729 

Förbrukning material/inv 4 455 4 528 -73 6 986 6 714 272 

Övriga främmande 
tjänster 

6 136 10 767 -4 631 9 210 13 466 -4 256 

Övriga kostnader 8 738 10 912 -2 174 14 555 16 541 -1 986 

Summa kostnader 320 018 346 799 -26 781 501 869 526 183 -24 314 

DRIFTRESULTAT 277 082 290 973 -13 892 437 213 450 482 -13 269 

Avskrivning 697 762 -64 1 046 1 040 6 

VHT NETTOKOSTN 277 779 291 735 -13 956 438 259 451 522 -13 263 

7.2 Resultat på verksamhetsnivå 

Resultat på 
verksamhetsnivå 

Period- 
budget 

Utfall 
Avv. mot 
period-
budget 

Årsbudget 
Års- 

prognos 
Avv. mot 

årsbudget 

Övergripande 3 800 3 671 130 6 061 6 374 -313 

Individ- och familjeomsorg 38 514 41 344 -2 830 59 919 61 569 -1 651 

Vård och omsorg 99 736 102 723 -2 987 150 710 156 214 -5 504 

Utbildningsverksamhet 129 714 136 214 -6 500 212 261 218 300 -6 039 

Vuxenutbildningen 6 015 6 121 -107 9 308 9 064 244 

       

Summa 277 779 290 073 -12 294 438 259 451 521 -13 263 

7.3 Tidigare prognoser 

Resultat på 
Års-

budget 
Årsprognos 

Avv. 
mot 

verksamhetsnivå 
 

febr mars april maj juni juli augusti års-
budg

et 

Övergripande 6 061 6 787 6 835 6 936 6 349 6 340 6 341 6 374 -313 

 Individ- och 
familjeomsorg  

59 919 60 601 62 751 60 526 61 583 62 298 62 419 61 569 -1 650 

 Vård och omsorg  150 710 148 800 152 241 155 148 154 033 154 234 153 745 156 214 -5 504 

 Utbildningsverksamhet  212 261 214 567 213 128 211 959 213 098 213 631 213 158 218 300 -6 039 
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Vuxenutbildningen 9 308 9 041 9 041 9 786 10 946 10 954 9 064 9 064 244 

Summa 438 259 439 796 443 996 444 355 446 009 447 457 444 727 451 521 
-13 
262 

7.4 Ekonomisk analys, åtgärder - Övergripande 

administration 

Övergripande administration 

Årsprognosen visar ett underskott . De stora avvikelserna är övriga främmande tjänster 
och övriga kostnader. Dessa kostnader är med anledning av frånvaro av de två 
verksamhetscheferna för Individ- och familjeomsorgen och vård och omsorg, samtidigt 
som det varit frånvaro av enhetschefer, samtidigt med kraven på att analysera och 
komma tillrätta med åtgärdskrav från Inspektionen för vård och omsorg, där 
företagshälsovård nyttjats som chefsstöd och konsult har anlitats för politiska 
utredningsuppdraget kring kompetens. Fortsatt vakans vård och omsorgschef, som inte 
beräknas tillsättas innan årsskiftet, vilket gör att underskottet inte är större. 
Verksamheten har även ökade kostnader för övergripande avtal. Kostnader för politisk 
verksamhet förväntas få högre kostnader än beräknat, med anledning av behov av 
extra arbetsutskott kopplat till rättssäkerhet. Även nämnden har behov av extrainsatta 
utbildningsdagar. Vid denna prognos bedöms merkostnader för detta inte avvika 
nämnvärt från budget. 

Åtgärder - långsiktiga 

Tillsätta chefsfunktioner för stabilitet och rimliga förutsättningar, för att samordna 
ledningsarbetet, skapa systematik, stävja sjukskrivningar och hålla ut i de beslutade 
åtgärderna. Eventuella beslut ligger på nämndens bord, om organisatoriska 
förändringar som kan bidra till önskad effekt kring tydligare ledning och bättre kontroll. 
ytterligare långsiktiga åtgärder 2019-07-02 

7.5 Ekonomisk analys, åtgärder - Individ- och familjeomsorg 

 

  Utfall 2018 Utfall 2019 
Årsbudget 

2019 
Årsprognos 

2019 
Avvik mot 
årsbudget 

Övergripande IFO 971 3 315 5 286,0 5 399 -113 

Barn & familj 25 298 25 892 33 620,0 36 372 -2 752 

Bistånd och försörjningsstöd 11 342 11 406 17 164,0 17 259 -95 

Nätverkshuset 2 896 2 962 4 189,0 4 546 -348,0 

Ensamkommande -2 361 -753 -350,0 -825 475,0 

Projekt IFO -1 310 -1 478 0,0 -1 181,0 1 181,0 

Summa 36 836 41 344 59 918,0 61 570 -1 652 

Årsprognosen visar ett underskott på - 1,652 mnkr, en förbättring med 850 tkr sedan 
föregående prognos. Störst avvikelse återfinns inom externa placeringar för vuxna och 
att öppenvården krävt övertid/jour. Förbättring av prognosen beror på avslutade 
placeringar inom vuxen, men främst på att Barn och familj och Nätverkshuset arbetar i 
nära samverkan för att motverka nya placeringar och att öppenvårdsbehandling kan 
erbjudas inom kommunen. Detta har resulterat i att Barn och familj från januari till 
augusti endast har gjort två interna och fyra externa familjehemsplaceringar, något som 
är en mycket positivt utveckling utifrån ett barnperspektiv. 
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Övergripande administration IFO: Årsprognos -113 tkr, en förbättring med 73 tkr 
sedan föregående prognos. Budget för fortbildning är budgeterat på 128 tkr, men har 
sänkts till 70 tkr, då många utbildningar som genomförs sker inom ramen för projekten 
Våld i nära relation och Psykisk ohälsa. Budgeten för bilpoolen har gått över med 3 tkr 
på grund av byte och köp av nya däck. Även drivmedel går över budget med 10 tkr, på 
grund av en för låg prognostisering. Reparation och underhåll går med plus och kan 
sänkas från 30 tkr från 40 tkr. Kostnad för administratörerna ligger något över prognos. 
Övriga poster är oförändrade från föregående budgetuppföljning. 

Barn & familj: Årsprognosen -2,752 mnkr, en förbättring med 602 tkr sedan föregående 
prognos. De stora avvikelserna är främst inom tre områden; konsulter, extern 
familjehemsvård samt institutionsvård vuxna. 

Alla konsulter är avslutade sedan mitten av juli och verksamheten har istället förstärkt 
kompetensen genom rekrytering av specialistsocionomer. 

Institutionsvård vuxna, missbruk och psykiatri, är det fortsatt höga kostnader för. Dock 
finns det idag ett mer strukturerat arbetssätt inom handläggning vuxen med 
regelbundna uppföljningar av ärenden. Detta har medfört att placeringar som löpt på 
över flera år avslutats utifrån att behov inte kvarstått och att nya placeringar endast görs 
med beslut på tre månader och med täta uppföljningar. Arbete pågår för att förbättra 
samverkan med vuxenpsykiatrin och för att de ska ta det ansvar dem har. Avseende 
vård utifrån missbruksproblematik ökar underskott, vilket beror på att för att få goda 
resultat behöver individen bryta sitt umgänge på hemmaplan och då behövs oftast 
vården ske utanför länet, något som innebär högre kostnader. Samarbetet med 
Nätverkshuset har dock förtydligats där öppenvården nu arbetar parallellt med 
behandlingshemmet för att ge personen stöd och hjälp vid en hemkomst, något som är 
av mycket stor vikt för att minska risken för återfall. 

Institutionsvård Barn och familj går enligt budget utifrån den kvalificerade bedömningen 
som har gjorts, men prognosen för externa familjehemsvård ligger över ram vilket kan 
härledas till att undvika placering på institution. En förklaring är också brist på egna 
familjehem vilket leder till att köpa tjänster via konsultstödda familjehem. 

Ensamkommande/stödboende: Årsprognos + 475 tkr. Verksamheten för 
ensamkommande unga/stödboende går med fortsatt överskott p.g.a. att verksamheten 
har fått tillbaka återsöka medel från 2018 enligt gymnasielagen. Dessa medel har inte 
prognostiserade för. 

Nätverkshuset: Årsprognos -348 tkr. Avvikelserna i budget avser ökade 
personalkostnader. Nätverkshuset har de senaste månaderna fått många fler uppdrag 
som tidigare har lagts ut på externa utförare, men på grund av att de inte gett önskat 
resultat, har uppdragen istället lämnats över till den interna öppenvården. Flera av 
dessa insatser från Barn och familj har inneburit observationer i hemmet på kvällar och 
helger. Detta har medfört höjda personalkostnader, något som inte fanns med när 
prognosens sattes. Emellertid har denna utveckling varit positivt eftersom det har 
resulterat i att Nätverkshusets insatser har förhindrat placeringar av barn och att 
föräldrar fått hjälp och stöd på nära håll. 

En annan orsak till avvikelserna är den förebyggande insats som genomfördes då 
Dragon Gate stod som värd för en elektronisk festival. Under två kvällar/nätter fanns 
fältare på plats från Nätverkshuset för att bedriva uppsökande verksamhet. 

Försörjningsstöd/Biståndsenhet: Årsprognos -95 tkr en förbättring med 174 tkr sedan 
föregående prognos. Under första hälften av 2019 har aktualiseringarna inom 
försörjningsstöd ökat. Trots ökningarna i aktualiseringar ligger utbetalningarna på 
samma nivå som i början av året. Detta för att socialsekreterarna är noga med att bara 
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betala ut bidrag till de som har rätt till stödet samt att ge rätt information till de sökande. 
Under våren 2019 har Försörjningsstöd och Näringsliv, arbetsmarknad och integration 
(NAI) inlett ett gemensamt förbättringsarbete för att få ut fler klienter i egen försörjning. 
Förhoppningsvis kan det ge resultat under 2020. Försörjningsstöd har fått även fått 
bidrag/medel på ca 250 tkr från Migrationsverket för kvartal 1 och det kommer med 
största sannolikhet komma mer medel för kvartal 2-4. Dessa medel är mer än vad det 
var budgeterat för. 

Fler ansökningar gällande bostadsanpassningen har inkommit under sommaren, då det 
inte är några stora omfattande ansökningar ligger prognosen still efter tidigare 
justeringar. Under 2019 har färdtjänstriktlinjerna och färdtjänsttaxorna reviderats. I 
tidigare beräkningar skulle dessa revideringar ge besparingar på ca 170 tkr och det 
beror till största del på att egenavgifterna har reviderats och att den subventionerade 
taxan för arbetsresor har upphört, men även att möjligheten till färdtjänst i annan 
kommun har tagits bort. Revideringen kommer förmodligen ge mer besparingar än vad 
som beräknats. Dock kan det komma en ökad kostnad på cirka 10-20 tkr per månad för 
personer som reser med specialfordon utifrån att de har en dyrare taxameter, men ska 
betala samma kostnad för sina resor som personer som reser med vanlig personbil. 

Pågående åtgärder – effekter som är inräknade i ovanstående årsprognos Klart 
Effekt 2019 

(tkr) 

Stimulansmedel från Socialstyrelsen (intäkt) X 1 181 

Summa  1 181 

Åtgärder - långsiktiga 

Övergripande IFO: Fortsätta arbetet för att skapa stabilitet och säkerställa 
rättssäkerheten. Minska placeringskostnader, rekrytera interna familjehem och 
kontaktfamiljer via nya kanaler. Minska placeringstid och erbjuda rätt 
öppenvårdsinsatser. Tidsbegränsa biståndsbeslut inom barn och familj (inkluderat 
vuxen) och Pågående utredning kring hela Individ- och familjeomsorgen, 

Barn och familj: Vård utanför hemmet ska undvikas i möjligaste mån och målet för 
enheten är att minska placeringar både vid institution som i familjehem. Enheten ska 
även arbeta för korta interventioner särskilt vid placering av barn då forskning visar att 
separationer inte är gynnsamma. 

För att kvalitetssäkra verksamheten och förhindra placeringar behöver de interna 
öppenvårdsinsatserna stärkas och utvecklas. För att förhindra placeringar behövs en 
öppenvård som kan ge barn och vuxna stöd såväl kortsiktigt som långsiktigt men även 
hållande stöd. Om Barn och familj ska kunna nå sina målvärden behövs en 
kvalitetssäkrad öppenvård som kan möta upp behoven 

En viktig åtgärd är att det vid en finns tydliga uppdrag och mål för placeringen. Genom 
det upparbetade kvalitetsledningssystemet kan handläggarna följa ärenden och arbeta 
för effektfullare handläggning samt arbeta med tidiga uppföljningar för att konstatera om 
rätt insats är beviljad. 

Både vad gäller vissa kortsiktiga och långsiktiga åtgärder är de svåra att beräkna exakt 
vilka besparingseffekter detta kan ge verksamheten. För att t.ex. ha möjlighet att vara 
restriktiv gällande extern öppenvård krävs att kommunens egen öppenvård kan erbjuda 
de insatser som socialtjänstens har behov av. I dagsläget saknas vissa insatser, därav 
är det viktigt att Nätverkshuset får möjlighet att utveckla sin kompetens. Det saknas 
även kompetens för svårare behandlingsuppdrag och som en förlängning av 
myndighetsövning med utredning i hemmet. Det saknas även enklare uppdrag genom 
ungdomscoacher som kan bistå med hållande stöd under olika delar av dagen. Det kan 
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vara praktiskt stöd att komma iväg till skolan som är ytterst viktig för barn och ungdomar 
Denna behandlingsinsats ger oftast tidigare resultat och ger möjlighet att undvika 
placeringar. Avseende externa kostnader för behandlingsinsatser kan det minskas 
genom en förstärkning av Nätverkshuset insatser. Genom att bevilja insats på 
Nätverkshuset för både barn och förälder i samband kan med stor sannolikhet förkorta 
placeringar. 

Rekrytering av kontaktfamilj, kontaktperson och familjehem är något verksamheten 
behöver fortsätta utveckla. Genom att tillsätta den vakanta tjänsten inom 
familjehemsgruppen med en medarbetare kommer enheten kunna få ett bättre resultat 
avseende rekrytering av interna familjehem. 

Nätverkshuset: Långsiktiga åtgärder framåt handlar om att stärka det förebyggande 
arbetet för Nätverkshusets verksamhet. I det delbetänkande om framtidens socialtjänst 
som presenterades 2018 tas behovet av att arbeta förebyggande inom socialtjänsten 
upp och utredaren trycker på behov av tidiga förebyggande insatser för bl.a. barn, 
våldsutsatta kvinnor, äldre. Det står även tydligt i socialtjänstlagen att till socialtjänstens 
uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, bedriva 
uppsökande arbete, ge information, råd och stöd. Nätverkshuset spelar en mycket viktig 
roll i detta arbete framöver. Tydligt är att sena insatser ger högre kostnader/lidande 
både ur ett individuellt och ekonomiskt perspektiv. För att ha möjlighet att arbeta med 
de utökade uppdragen från Barn och familj med fokus på att motverka placeringar och 
att jobba med förebyggande arbete krävs förstärkning av personal och ökad kompetens. 

En kompetensutredning har gjorts för hela individ- och familjeomsorgen, där det 
framkommer att en kompetenshöjning måste ske inom Nätverkshuset, något som är 
planerat för under de närmaste åren. Samtidigt sker redan nu metodutbildningar för 
barn som upplevt våld (Trappan) , föräldraskap (Trygghetscirkeln) samt första hjälpen 
till psykisk ohälsa för att behandlarna ska ha en bra metoder att utgå från i sitt 
behandlingsarbete. 

En annat långsiktigt arbete är att se över möjligheten till att arbeta med intensiv 
familjebehandling i hemmet, något som är resurskrävande men som kan ge bra resultat 
över tids. Det är dock viktigt att se över hur Barn och familjs behov av mer intensiv 
familjestödjande insatser i hemmet kan tillgodoses, något som är resurskrävande men 
kan ge bra resultat på längre sikt. 

Försörjningsstöd/Biståndsenhet: Den största satsningen som enheten genomför 
under 2019/2020 är att införa automatisering av många administrativa 
försörjningsstödsprocesser. De långsiktiga vinsterna med införande av automatiserade 
processer inom försörjningsstöd är att socialsekreterarna får mer tid att arbeta med 
klienterna och stödja dem till självförsörjning. Budgetmässigt har man kunnat se att att 
kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökade marginellt första året men från och med 
andra året minskade utbetalningarna av ekonomiskt bistånd per invånare med ca 20%. 
Detta skulle innebära att verksamheten skulle få en minskad kostnad av ekonomiskt 
bistånd med 1,8 mnkr inom två år. 

Enheten har under 2019 påbörjat samtal med Älvkarleby hus angående medicinsk förtur 
till lägenheter, något som skulle vara ett alternativ till dyra bostadsanpassningar. 
Införandet av medicinsk förtur innebär inte en ökad kostnad för kommunen mer än 
handläggningstid av ansökningarna då personerna som får medicinsk förtur betalar sina 
egna boendekostnader. Under hösten kommer riktlinjer för ekonomiskt bistånd och 
riksfärdtjänst att revideras. Enheten ser att ekonomiska besparingar kan göras speciellt 
gällande nya riktlinjer för riksfärdtjänst. En uppskattning kommer att göras när 
revideringen påbörjas hösten 2019. 
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Inom bostadsanpassning har kommunen nyligen (2019) reviderat riktlinjerna men för att 
se till att vi ligger i framkant med våra bedömningar kommer handläggarna för 
bostadsanpassningsbidrag göra ett studiebesök i Sandvikens kommun, som har det 
mest utvecklade arbetssätt inom bostadsanpassning i Västra Gästrikland. 

7.6 Ekonomisk analys, åtgärder – Vård och omsorg 

  Utfall 2018 Utfall 2019 
Årsbudget 

2019 
Årsprognos 

2019 
Avvik mot 
årsbudget 

Övergripande  vård och omsorg 2 859 2 072 1 782,0 2 002 -221 

Vård- och omsorgsboende 32 285 33 031 55 161,0 53 614 1 548 

Hemtjänst 39 159 40 234 49 851,0 55 142 -5 291 

Funktionshindradeomsorgen 18 782 18 315 27 763,0 28 705 -942 

Hemsjukvård/Rehab 10 804 11 346 16 153,0 17 350 -1 197 

Projekt vård och omsorg 0 -599 0 -599 599 

Summa 103 889 104 399 150 710,0 156 214 -5 504 

Den sammantagna årsprognosen för hela vård- och omsorg är ett underskott på         
- 5 504 tkr, en försämring på -2 469 tkr sedan uppföljning juli 2019. Samtliga 
verksamhetsområden prognostiserar ett underskott. Avvikelserna mot budget består i 
huvudsak av personalkostnader. Särskilt viktigt att notera är att perioden för vård och 
omsorg präglats av lång period av chefsfrånvaro, vilket påverkat verksamhetsplanering 
och kontroll på uppföljning negativt. 

Kostnaderna för hemtjänsten har inte minskat i den takt som förväntades när budgeten 
för 2019 lades. Detta beror främst på att utvecklingsarbetet inte fallit ut som förväntat då 
verksamheten under långa perioder inte haft något närvarande ledarskap men även 
volymökningar påverkar resultatet negativt. Verksamhetsmässigt så redovisar Tallmon 
ett negativt resultat på personalkostnaderna. Omställningen och den minskning av 
bemanning som är nödvändig för att följa lagd budget har inte kunnat genomföras i 
önskad takt. Detta dels på grund av ökad vårdtyngd och bemanningsmässigt 
ansträngande sommar samt vakant chefstjänst. Aktivering av investeringarna kommer 
inte ske under året och därför bidrar det lägre lokalkostnader vilket betyder att vård- och 
omsorgsboendet totalt uppvisar ett positivt årsresultat. Funktionshindersomsorgens 
negativa resultat har i stort sett samma förklaringsmodeller som hemtjänst och särskilt 
boende. Där har frånvaron av chefer sannolikt haft stor negativ inverkan på tempot i 
effektiviseringsarbetet. 

Åtgärdsarbete - kortsiktiga 

Besparingsåtgärd Besparingseffekt 2019 (tkr) Besparingseffekt 2020 (tkr) 

Avtal: säga upp alternativt hantera på annat sätt   

- arbetsledare i jour 11  

- lokalt avtal funktionshindradeomsorgen (identifierat augusti) 10 60 

- Intäkt statliga medel bemanning äldreomsorg 599  

- uppsägning leasing antal bilar och garage, grov uppskattning 10 100 

- ändrat lokalavtal Älvkarlebyhus  200 

Minska/samplanera daglig verksamhet 36 439 

Minskat personalbehov, pga omplanering ej återbesättning 
funktionshindradeomsorgen (identifierat augusti), grov 
uppskattning 

100 800 

Summa 766 1 599 



Älvkarleby kommun - Delårsrapport 2019 58(86) 

 

Under ett halvår månaderna har 6 av 8 enhetschefer varit frånvarande, samt vakans övergripande chef 
vård och omsorg på grund av inväntan politiskt beslut, varför de kortsiktiga åtgärderna varken kunnat 
drivas eller följas upp tillräckligt. Primärt har hemtjänstens utvecklingsarbete arbetat intensivt med ett mer 
optimalt planerings- och schemaläggningsarbete, effekt märkbar dock inte tillräcklig. Besparingseffekten 
8680 tkr är uppskattad utifrån föregående års utfall i förhållande till den budget som tilldelats för 2019. 
Åtgärderna ovan är inte i årsprognosen. 

 

Åtgärder - långsiktiga  

Övergripande: Det utvecklingsarbete inom hemtjänsten som inleddes under hösten 
2018 har bidragit till att personalkostnaderna ligger lägre, dock inte tillräckligt enligt 
plan. För år 2019 motsvarar budgetramen en minskning av hemtjänstens kostnader 
motsvarande 8 680 tkr, vilket initialt var den beräknade effektiviseringsbesparingen för 
året. 

För att kunna göra de nödvändiga effektiviseringarna krävs ett närvarande ledarskap, 
att behålla, stödja och stärka de enhetschefer som nu är rekryterade har därför hög 
prioritet. En nära samverkan med handläggarna för att i tidigt skede kunna hantera 
volymförändringar, och utskrivningsprocessen från slutenvården har påbörjats och 
behöver ytterligare förstärkas. 

Planerade aktiviteter inom vård- och omsorgsboende: öka samplanering och 
därmed effektivitet, vilket möjliggörs i det nya vård- och omsorgsboendet: förväntad 
effekt minskat behov av vikarier. Översyn av bemanningsnivå. 

Planerade aktiviteter inom hemtjänsten: fortsätta och hålla i det utvecklade 
arbetssättet inom hemtjänsten: ökad nyttjandegrad, bättre arbetsmiljö och därmed lägre 
sjukskrivningar och totalt minskade kostnader till följd av bättre planering, samt att 
renodla hemtjänstens uppdrag: kostnader uppkommer i hemtjänsten där det är andra 
verksamheter som nyttjar resursen. Trygghetskamera infört och ska spridas. Lyfta fråga 
att ändra avtal Älvkarlebyhus, för att inte att betala för boendes 
gemensamhetsutrymmen. 

Planerade aktiviteter inom hemsjukvård och rehabilitering: fortsätta gemensamt 
besparingsarbete: tydliga riktlinjer för t.ex. extraarbete natt, effektivisering av 
beställningar, påverka upphandling av kostsamma produkter. Inte besätta tjänster. 
Fortsatt arbete att minimera risk att behöva nyttja bemanningsföretag för 
sköterskeuppdraget. Översyn av så kallade kognitiva hjälpmedel samt tydliggörande av 
ansvar (kommunen respektive egenansvar). Minskade utskrivningskostnader med 
signeringsapp. Personalkostnad: medarbetare går ner i tid och tjänstledigt ersätts inte 
från september. Arbetsterapeut återbesätts inte första månaden 

Planerade aktiviteter inom funktionshindradeomsorgen: öka nyttjandegrad, 
uppsägning av fördyrande överenskommelse arbetstid, samplanering av verksamheter 
som gör att tjänst inte återbesätts, ändrad struktur för personalmöten, vilket ger fler 
timmar till verksamheter och därmed minskad kostnad. Nya enhetschefer har under juli 
och augusti identifierat flertalet besparingsåtgärder, dock inte alla ekonomiskt 
beräknade ännu. 
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7.7 Ekonomisk analys, åtgärder - Utbildning 

  Utfall 2018 Utfall 2019 
Årsbudget 

2019 
Årsprognos 

2019 
Avvik mot 
årsbudget 

Övergripande skolchef 5 850 6 587 11 830 11 433 397 

Interkommunala 39 250 43 989 63 744 69 916 -6 171 

Förskola 31 783 33 043 49 039 51 243 -2 204 

Grundskola 42 619 47 791 78 789 77 698 1 092 

Elevhälsan 2 476 3 542 6 526 5 948 578 

Kulturskolan 1 240 1 262 2 323 2 063 260 

Projekt utbildning -99 0,0 9 0 9 

Vuxenutbildning 6 526 6 121 9 308 9 064 244 

Summa 129 645 142 335 221 568 227 365 -5 795 

Gemensamt förvaltning, barnomsorg, grundskola, gymnasium har budget helår 
75 574 mkr. Utfallet denna period är 50 576 mkr vilket ger en avvikelse på -5780 mkr. 
Prognosen för 2019 är 81 349. Den största avvikelsen ligger på gymnasiet. Förvaltning 
har budget i balans. 

Gemensamt förskolor har en periodisera avvikelse på 1,9 mkr. Gemensamt grundskolor 
har en periodiserad avvikelse på 372 tkr. Rotskär 7-9 balanserar upp detta med positivt 
resultat 1,4 mkr. Bodaskolan har denna period ett underskott på -481 tkr, samt Rotskär 
F-6 som har ett underskott på period -745 tkr. Sörgärdets skola har ett resultat på 
780 tkr. Grundsärskolan har ökade kostnader och har en avvikelse på -528 tkr. 
Elevhälsa och kulturskola håller budget. 

Budget totalt är 221 mkr, utfallet denna period är 136 mkr vilket ger en avvikelse på -
6,5 mkr. Prognosen 2019 är 218,3 mkr, prognos underskott ackumulerat ger -5,8 mkr 
på helår. 

Vuxenutbildningen har lagt in 600 tkr i prognos för Barnskötarutbildningen, rektor har 
även justerat bidrag från migrationsverket med 390 tkr. Kulturskolan har överskott på 
grund av personal inte jobbar heltid samt att lärare är timanställd. Förskola Boda har fått 
barn med stora behov rent fysiskt vilket ställer större krav på förskolans personal och 
med det följer viss utrustning samt bemanning. Korttidssjukfrånvaron går åt rätt håll med 
sjunkande siffror. Förskola södra har underskott på grund av hög sjukfrånvaro, högre 
kostnader på grund av vikariekostnader för utbildningar och handledningstillfällen med 
specialpedagog. Det är kostsamt med singelavdelning (Skärgårdens förskola) de 
behöver högre bemanning i grundtjänster 3,25 istället för 3,0, detta för att de inte har 
några andra att samarbeta med (andra avd.) och på så sätt kan de inte undvika att sätta 
in vikarie. Fler barn med behov av särskilt stöd påverkar budget där resursbehovet blir 
större. Norra förskolan dras med liknande faktorer som ovan. 

Sörgärdets skola har budget i balans och håller personalkostnaderna inom rambudget. 
Rotskärsskolan 7-9, ser inte att några omfattande ändringar behöver göras i prognos i 
nuläget . Det har på viss tid under denna termin anställts en heltidsvikarie som finns att 
täcka upp för frånvarande lärare på hela skolan, vilket oftast sker på grund av kortare 
sjukfrånvaro eller vård av barn. Vikariekostnad är oundviklig då garanterad 
undervisningstid i möjligaste mån ska ges, oavsett lärares sjukfrånvaro. Bodaskolans 
underskott härrör framförallt från elevassistenter som arbetar en till en med elever i stort 
behov av stöd. En organisation med "flex-rum" är på väg att byggas upp vilket är tänkt 
att medföra att elever kan få mycket stöd och ett mindre sammanhang utan att de för 
den delen har en "egen" elevassistent. En anledning till att stödet lösts med 
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elevassistenter kan också vara bristen på speciallärarkompetens. Skolan har stått, helt 
eller delvis, utan speciallärare sedan april -19. En speciallärare är anställd och kommer 
att påbörja sin anställning 190920. 

Särskolan har under vårterminen ökat med antal elever men även elever som flyttat. 
Träningsgrupperna i särskolan kräver mer personal och mer material. Det råder brist på 
anpassade lokaler till verksamheten men har lösts temporärt där det idag blir svårt att ta 
emot fler elever i de befintliga lokalerna. 

Tidigare sparåtgärder 2019 har inte gett verkan och har tagits bort från åtgärdslistan. 
Personalkostnaderna är höga och de besparingar som handlade om elevassistenter har 
inte uppnåtts då behovet har ökat gällande resurser för barn med särskilda behov. Flera 
barn har blivit familjehemsplacerade i andra kommuner vilket ger ökade kostnader 
interkommunalt. Sociala aspekter har ökat gällande påverkan skolplaceringar i andra 
kommuner. 

 

Åtgärder - kortsiktiga 

Besparingsåtgärd Besparingseffekt 2019 (tkr) Besparingseffekt 2020 (tkr) 

Licenser 20 144 

Inköp material och förbrukning 20 tkr/mån 100 100 

Vikarieanskaffning färre jan- dec-19, 35 tkr per månad på all 
utbildning 

 420 

Minska antalet elevassistenter 7-8 stycken på hela 
utbildningen. 

 3 200 

Besparing korttidssjukfrånvaro förskolor 2 %  1 300 

Summa 120 5 164 

Åtgärder - långsiktiga 

På vuxenutbildningen minska personal från 5,25 tjänst till 4,25. För att göra det måste 
grupperna bli mindre och kön till SFI längre. 

I höst startade Barnskötarutbildning med 36 antagna elever som kommer att generera 
pengar från Yrkesvux statsbidraget. Med möjligheter att utvidga denna utbildning på 
längre sikt kopplat till lokaler - utökat. 

Fortsatt arbete med korttidssjukfrånvaro samt att förbättra och effektivisera arbetet med 
elevhälsan och elevhälsoperspektivet. . 

Kostnadsmedvetenhet på alla nivåer där alla större inköp diskuteras och planeras via 
chef till förvaltningschef. 

Offertförfarande vid alla inköp även vid nyttjande av avtalslista inköp. 

Nyttjande av lokaler befintliga på bästa möjliga ekonomiska sätt. 

På sikt kunna utöka särskolans lokaler vilket skulle innebära ekonomiska och 
arbetsmiljömässiga fördelar, då för att kunna ta hem elever från Gävle kommun där vi 
idag köper tjänster då vi inte har plats för dessa i dagsläget. 

Att se över vistelsetider på förskolan, lämnade inkomstuppgifter med en bättre kontroll 
skulle kunna ge kommunen en bättre ekonomi kring föräldraavgifterna. Idag har vi 
många familjer som trots att de har inkomst inte lämnar in aktuella uppgifter. Kontrollen 
av detta kan ej ske på verksamhetsnivå. Utan bör skötas centralt och kontinuerligt. Att 
begränsa vistelse tider för exempelvis arbetslösa och föräldralediga är mer en 
investering på personalresurser. Med den höga beläggning som är så slits personalen. 
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Att samverka med personalen förskola med schemaläggning - Time Care. Förslag på 
schema gentemot vad verksamheten begär. Hur kan vi se över gränserna? Samarbete 
mellan avdelningarna och vårdnadshavarna? 

Omorganisation av verksamheten när det gäller elever med neuropsykiatriska 
funktionshinder. Fler lokaler för att göra "studios" (lugna rum) till elever som behöver ett 
litet sammanhang som är anpassade till elevernas behov. En utbildad pedagog i studion 
som tillsammans med assistenter kan utbilda eleverna så de får samma möjlighet och 
måluppfyllelse som barn utan funktionshinder. Detta gör att antalet assistenter kan 
minskas ännu mer. 

Fortsatt aktivt arbete med sjukskrivningar och korttidsfrånvaron. 
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8 Målanalys 

Målområde: 

8.1 Övergripande målområde - Tillsammans i Älvkarleby 

kommun 

Kommunfullmäktiges mål: 

8.1.1 Kommunens alla mål ska uppnås genom prioriteringar och rätt 

ekonomiska analyser. 

Nämndens mål: 

Kostnaden ska närma sig den nationella referenskostnaden för 

äldreomsorgen 

Årsprognos 

 

Analys 

Mätetalet följs upp till årsredovisningen men allt pekar på att målet inte kommer att nås 
utifrån lagd årsprognos. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  
Nettokostnad äldreomsorg, 
kr/inv 

14 500,64  13 396 

Nämndens mål: 

Kostnaden ska närma sig den nationella referenskostnaden för individ- och 

familjeomsorg 

Årsprognos 

 

Analys 

Tyvärr har det inte varit möjligt att göra en delårsprognos utifrån att årskostnaden 
kommer först i efterhand. 2019 års statistiksiffror kommer först i juni 2020 i Kolada 
(Kolada ges en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i 
kommuners och regioners alla verksamheter.) 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  
Nettokostnad individ- och 
familjeomsorg, kr/inv 

6 614,35  4 600 
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Nämndens mål: 

Förskolans nettokostnad, kr/inv ska närma sig referenskostnaden för 

kommunen 

Årsprognos 

 

Analys 

Saknar uppgifter dags dato. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  
Nettokostnad förskola, 
kr/inv 

6 973,59  6 342 

Målområde: 

8.2 Mål 4 - God utbildning för alla. 

Kommunfullmäktiges mål: 

8.2.1 Vi ska höja utbildningsnivån i kommunen och öka behörigheten till 

gymnasiet. 

Nämndens mål: 

Vi ska höja utbildningsnivån i kommunen 

Årsprognos 

 

Analys 

Saknar statistik dags dato. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  

Elever i åk. 9, meritvärde 
kommunala skolor, 
genomsnitt (17 ämnen) 

213,5  220 

  

Gymnasieelever med 
examen eller studiebevis 
inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) 

76,19  85 

  

Elever i åk 6 med lägst 
betyget E  i engelska, 
kommunala skolor, andel 
(%) 

78,8  90 

  

Elever i åk 6 med lägst 
betyget E  i matematik, 
kommunala skolor, andel 
(%) 

82,7  90 

  

Elever i åk 6 med lägst 
betyget E  i svenska, 
kommunala skolor, andel 
(%) 

90,5  90 

  

Elever på SFI som klarat 
minst två kurser på 
studievägen av nybörjare 
två år tidigare, andel (%) 

49,09  70 
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   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  

Elever i åk 3 som deltagit i 
alla delprov som klarat alla 
delprov för ämnesprovet i 
matematik, kommunala 
skolor, andel (%) 

75,4  80 

  

Elever i åk 3 som deltagit i 
alla delprov som klarat alla 
delprov för ämnesprovet i 
svenska och svenska som 
andraspråk, kommunala 
skolor, andel (%) 

77,4  80 

Målområde: 

8.3 Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

Kommunfullmäktiges mål: 

8.3.1 Minskad arbetslöshet och minskat ekonomiskt utanförskap. 

Nämndens mål: 

Minskat antal avhopp från gymnasiet 

Årsprognos 

 

Analys 

Under ht -18 har totalt 6 ungdomar avbrutit sina studier på nationellt program. 
Fördelningen är 2 elever från varje årskurs. 5 avhopp beror på psykisk ohälsa, 1 för att 
prova en sportkarriär. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  Antal avhopp   6 

Kommunfullmäktiges mål: 

8.3.2 Arbetslösheten ska minst halveras till 2020 baserat på 2017 års 

siffror 

Nämndens mål: 

Tidiga och förebyggande insatser inom individ- och familjeomsorgen 

Årsprognos 

 

Analys 

Målvärdena har följts upp och utfallet visar fram till augusti i år att vi kommer att klara de 
uppsatta målvärden. Detta är dock en delårssiffra så i slutet av december-början av 
januari vet vi med säkerhet hur det har gått. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  

Ej återaktualiserade barn 
0-12 år ett år efter avslutad 
utredning eller insats, andel 

44  75 
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   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

(%) 

  

Ej återaktualiserade 
personer med 
försörjningsstöd ett år efter 
avslutat försörjningsstöd, 
andel (%) 

78  75 

  

Ej återaktualiserade 
ungdomar 13-20 år ett år 
efter avslutad utredning 
eller insats, andel (%) 

47  75 

  

Ej återaktualiserade vuxna 
med missbruksproblem 
21+ ett år efter avslutad 
utredning eller insats, andel 
(%) 

60  75 

Kommunfullmäktiges mål: 

8.3.3 Kommunen ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och årligen 

förbättra sitt kostnadsläge gentemot standardkostnaderna 

Nämndens mål: 

Nyttjandegraden inom hemtjänsten ska uppgå till 65% under år 2019. 

Årsprognos 

 

Analys 

Nyttjandegraden kommer inte att nås under året. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  Nyttjandegrad   65 

Nämndens mål: 

Skolan, förskolan och hemtjänsten ska minska sina kostnader i förhållande 

till jämförbara kommuner. 

Årsprognos 

 

Analys 

Saknar underlag för svar dags dato. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  
Kostnad förskola, 
kr/inskrivet barn 

170 229,43  161 220 

  

Kostnad hemtjänst 
äldreomsorg, 
kr/hemtjänsttagare 

383 732,99  344 693 

  
Nettokostnad grundskola 
åk 1-9, kr/elev 

103 660,4  96 121 
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Kommunfullmäktiges mål: 

8.3.4 För att kommunen ska klara framtida kompetensförsörjning ska 

kommunen erbjuda heltid för anställda som så önskar. 

Nämndens mål: 

Utbildning- och omsorgsverksamheterna ska verka för att anställda kan få 

heltider i den utsträckning ramarna tillåter detta. 

Årsprognos 

 

Analys 

Utbildning- och omsorgsverksamheterna har totalt 634 anställda, omräknad heltid 
590, 93 % är heltidsanställda.. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  Andel heltidsanställda    

Målområde: 

8.4 Mål 10 - Minskad ojämlikhet. 

Kommunfullmäktiges mål: 

8.4.1 Vi ska vara en arbetsgivare som främjar god arbetsmiljö och våra 

medarbetare ska ges delaktighet och inflytande på våra arbetsplatser. 

Nämndens mål: 

Bra arbetsmiljö 

Årsprognos 

 

Analys 

Utifrån att det inte finns någon tidigare historik gällande detta mål behöver det följas upp 
framåt för att kunna ge ett svar om utfallet. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  
HME (Hållbart 
medarbetarengagemang) 

  4 
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Kommunfullmäktiges mål: 

8.4.2 Minska digitalt utanförskap och öka digital delaktighet. 

Nämndens mål: 

Alla barn och elever ska få tillgång till en utbildning och verksamhet som är 

likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. 

Årsprognos 

 

Analys 

Alla elever har tillgång till dator, alla elever från åk 6-9 har en egen dator. 

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  
Datortillgången ska vara 1 
dator/elev 

   

Kommunfullmäktiges mål: 

8.4.3 Barn och ungdomars livsvillkor ska vara i fokus 

Nämndens mål: 

Alla barn och ungdomar ska ha rätt till god fysisk- och psykisk hälsa. 

Årsprognos 

 

Analys 

Utfall 2018: 

Resultat frågeområden och påståenden: 

Utifrån indexvärden 1-10 så har eleverna på grundskolan F-6 årskurs 5 svarat att det är 
studiero som saknas, eller är det som får lägst index. I detta fall värdet 6. Att veta vad 
som krävs och tillit till elevens förmåga får det högsta värdet som är ca 8,5. Detta gäller 
samtliga skolor F-6, med marginell skillnad. 

Åk 7-9 får samma index som F-6 gällande studiero, det vill säga index 6. Trygghet och 
tillit får index 7-8 där flera frågor går i varandra utifrån elevhälsans stöd samt stöd från 
vuxna, detta ger detta index med ett ca-värde. 

Detsamma gäller vårdnadshavarnas svar där studiero sticker med index 6,4, elevens 
utveckling, Vi upplever trygghet som en stark faktor där är index ca 8,2. 

  

  

   Mätetal Utfall T2 2018 Utfall T2 2019 Målvärde 2019 

  
Skolinspektionens 
skolenkät 

   



Älvkarleby kommun - Delårsrapport 2019 68(86) 

 

9 Uppföljning och analys av investeringar 

Investeringsmedel förväntas användas i samband med flytt av verksamhet till lokaler i 
Älvkarleby. I vilken omfattning detta blir är ännu inte färdigställt. 

9.1 Rapport 

  Årsbudget Utfall Årsprognos Avv. mot årsbudget 

SKOLCHEF 500 10 500 0 

FÖRVALTNINGSCHEF 
UON 

100 0 0 100 

Summa 600 10 500 100 

10 Uppföljning av uppdragen 

10.1 Mål 4 - God utbildning för alla. 

Uppdrag Status 

Fler utbildningar anpassade till behoven i kommunen  Pågående. 

Ökad samverkan så att verksamheter kan bedrivas även på lov  Pågående. 

11 Väsentliga händelser 

Bodaskolan har fått utökade lokaler i form av en modul med två klassrum som innebär 
att fler utrymmen har frigjorts på skolan. 

Utbildning har anställt tre nya chefer, en ny rektor på Rotskär 7-9, rektor heter Ingegerd 
Hansson och kommer från Söderhamns kommun. Camilla Törnlund Nygren är ny rektor 
på Bodaskolan F-6 och kommer från Söderhamns kommun. Kulturskolan har ny chef 
som heter Helene Lindström, tidigare lärare på Kulturskolan. 
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12 Ekonomiska sammanställningar 

12.1.1 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 ett halvt prisbasbelopp och 
gäller som gemensam gräns för 
materiella och immateriella tillgångar. 

Finansiella tillgångar  

Samtliga av kommunens 
placeringsmedel är klassificerade som 
omsättningstillgångar och är värderade 
till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
marknadsvärdet. 

Pensioner  

Förpliktelser för pensionsåtaganden för 
anställda i kommunen är beräknade 
enligt RIPS07. 

Visstidsförordnanden som ger rätt till 
särskild avtalspension redovisas som 
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avsättning när det är troligt att de 
kommer att leda till utbetalningar. Avtal 
som inte lösts ut redovisas som 
ansvars-förbindelse. 

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. 

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. 

 

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 
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kommunens kapital har använts och hur 
det har anskaffats. Kapitalet används till 
olika slags till-gångar 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. 
Investerings- redovisningen summeras 
till posten nettoinvesteringar. Det är 
därmed en specifikation av samma post 
i kassaflödesanalysen. 

12.1.2 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 till-gången 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. 
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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. 

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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12.1.3 Resultaträkning inkl. koncernen 

Resultaträkning (tkr) 

  

Not Utfall 
kommun 

Utfall 
koncern 

Utfall 
kommun 

Utfall 
koncern 

Års-
prognos 
kommun 

Årsbudget 
kommun 

Avvikelse 
mot 

budget 

  jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug    

  2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 

Verksamhetens 
intäkter 1 75 892 137 172 69 841 135 637 93 235 74 288 18 947 

Verksamhetens 
kostnader 2 -406 066 -453 675 -420 431 -468 227 -651 496 -614 760 -36 736 

Avskrivningar 3 -11 193 -22 880 -11 231 -22 123 -17 238 -21 025 3 787 

Verksamhetens 
nettokostnader  -341 367 -339 383 -361 822 -354 713 -575 499 -561 497 -14 002 

         

Skatteintäkter 4 285 125 285 125 294 992 294 992 443 691 443 691 0 

Generella 
statsbidrag och 
utjämning 5 82 654 82 654 83 762 83 762 124 064 127 138 -3 074 

Finansiella 
intäkter 6 1 470 875 1 221 1 222 1 300 1 025 275 

Finansiella 
kostnader 7 -1 295 -2 580 -1 515 -3 585 -3 643 -4 515 872 

         

Resultat före 
extraordinära 
poster  26 586 26 690 16 638 21 677 -10 087 5 842 -15 929 

         

Extraordinära 
intäkter  0 0 0 0 0 0 0 

Extraordinära 
kostnader  0 0 0 0 0 0 0 

         

Skattekostnader   0  -369    

         

         

Årets resultat  26 586 26 690 16 638 21 308 -10 087 5 842 -15 929 
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12.2 Balansräkning inkl. koncernen (tkr) 

  Not Kommunen Kommunen Kommunen Koncernen 

  2018-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2019-08-31 

      

TILLGÅNGAR      

      

Anläggningstillgångar      

Immateriella 
anlägningstillgångar 8 1 951 1 758 1 496 1 496 

Materiella 
anläggningstillgångar      

Mark, byggn och tekniska 
anl. 9 317 720 373 432 451 027 815 025 

Maskiner och inventarier 10 7 161 8 592 9 941 11 443 

Finansiella 
anläggningstillgångar 11 44 956 44 949 44 936 39 514 

Summa 
anläggningstillgångar  371 788 428 731 507 399 867 478 

      

Omsättningstillgångar      

Exploateringsfastigheter 
m.m. 12 2 964 3 483 3 752 3 752 

Fordringar 13 38 914 37 576 50 421 55 495 

Kortfristiga placeringar 14 1 177 1 151 1 176 1 176 

Kassa och bank 15 50 722 106 094 43 089 90 574 

Summa 
omsättningstillgångar  93 777 148 304 98 437 150 997 

      

SUMMA TILLGÅNGAR  465 565 577 035 605 836 1 018 475 

      

      

EGET KAPITAL , 
AVSÄTTNINGAR, 
SKULDER      

      

Eget kapital      

Ingående värde  160 499 160 499 162 716 162 753 

Reservfond  0 0 0 70 000 

Uppskrivningsfond  0 0 0 397 

Balanserat resultat  0 0 0 91 771 

Aktieägartillskott  25 967 25 967 25 967 25 967 

Resultatutjämningsreserv  0 0 0 1 296 

Årets resultat  26 586 2 217 16 638 21 308 

Summa eget kapital 16 213 052 188 683 205 321 373 492 

      

Avsättningar      

Pensioner 17 49 209 48 536 53 153 53 153 

Övriga avsättningar 18 196 196 196 1 163 

Summa avsättningar  49 405 48 732 53 349 54 316 
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  Not Kommunen Kommunen Kommunen Koncernen 

      

  2018-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2019-08-31 

      

Skulder      

Långfristiga skulder 19 119 636 216 517 257 627 465 751 

Kortfristiga skulder 20 83 470 123 103 89 538 124 917 

Summa skulder  203 107 339 620 347 165 590 668 

      

SUMMA EGET KAPITAL      

AVSÄTTNINGAR, 
SKULDER  465 565 577 035 605 836 1 018 475 
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12.3 Noter inkl. koncernen, tkr 

Not 1 

  Kommun Koncern Kommun Koncern 

Verksamhetens intäkter 
Jan-Aug 

2018 
Jan-Aug 

2018 
Jan-Aug 

2019 
Jan-Aug 

2019 

Försäljningsintäkter 249  397 1 612 

Taxor och avgifter 11 605  11 635 30 772 

Hyror och arrenden 5 118  4 589 49 896 

Bidrag 51 229  46 803 46 939 

Försäljning av verksamhet och entreprenader 5 557  2 849 2 849 

Försäljning av exploateringsfastigheter 0  0 0 

Försäljning av anläggningstillgångar 2 134  3 568 3 568 

Summa 75 892 137 172 69 841 135 636 

Not 2 

  Kommun Koncern Kommun Koncern 

Verksamhetens kostnader 
Jan-Aug 

2018 
Jan-Aug 

2018 
Jan-Aug 

2019 
Jan-Aug 

2019 

Produktionskostnader 0  0 -6 391 

Personalkostnader -236 024  -249 210 -258 184 

Bidrag -19 095  -19 253 -19 253 

Köp av verksamhet -85 436  -85 176 -85 176 

Lokalkostnader -24 612  -23 697 -15 342 

Kostnader transportmedel inkl. leasing -2 858  -3 715 -5 168 

Förbrukning material/inv -8 968  -9 334 -34 033 

Övriga främmande tjänster -15 934  -17 878 -17 878 

Övriga kostnader -13 139  -12 169 -26 803 

Summa -406 066 -453 675 -420 431 -468 227 

Not 3 

  Kommun Koncern Kommun Koncern 

Avskrivningar 
Jan-Aug 

2018 
Jan-Aug 

2018 
Jan-Aug 

2019 
Jan-Aug 

2019 

Immateriella anläggningstillgångar -387  -337 -337 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar -8 923  -9 269 -19 646 

Maskiner och inventarier -1 884  -1 625 -2 140 

Summa -11 193 -22 880 -11 231 -22 123 

Not 4 

  Kommun Koncern Kommun Koncern 

Skatteintäkter 
Jan-Aug 

2018 
Jan-Aug 

2018 
Jan-Aug 

2019 
Jan-Aug 

2019 

Preliminära medel för januari-augusti 286 337 286 337 297 709 297 709 

Preliminär slutavräkning korrigering föregående år -1 218 -1 218 414 414 

Preliminär slutavräkning innevarande år 6 6 -3 132 -3 132 

Summa 285 125 285 125 294 992 294 992 
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Not 5 

  Kommun Koncern Kommun Koncern 

Generella statsbidrag och utjämning 
Jan-Aug 

2018 
Jan-Aug 

2018 
Jan-Aug 

2019 
Jan-Aug 

2019 

Inkomstutjämning 67 454 67 454 64 999 64 999 

Strukturbidrag 0 0 0 0 

Kostnadsutjämning 5 939 5 939 6 818 6 818 

Regleringsavgift 986 986 4 372 4 372 

Avgift för LSS utjämning -11 245 -11 245 -11 220 -11 220 

Fastighetsavgift 14 121 14 121 14 522 14 522 

Generella bidrag 5 398 5 398 4 271 4 271 

Summa 82 654 82 654 83 762 83 762 

Not 6 

  Kommun Koncern Kommun Koncern 

Finansiella intäkter 
Jan-Aug 

2018 
Jan-Aug 

2018 
Jan-Aug 

2019 
Jan-Aug 

2019 

Räntor på likvida medel och utlåning 964  149 150 

Utdelning på aktier och andelar 429  1 047 1 047 

Borgensavgift 0  0 0 

Övriga finansiella intäkter 77  25 25 

Summa 1 470 875 1 221 1 222 

Not 7 

  Kommun Koncern Kommun Koncern 

Finansiella kostnader 
Jan-Aug 

2018 
Jan-Aug 

2018 
Jan-Aug 

2019 
Jan-Aug 

2019 

Räntekostnader -267  -249 -1 776 

Ränta pensionsavsättning -975  -1 215 -1 215 

Dröjsmålsräntor -9  -3 -10 

Övriga finansiella kostnader -44  -48 -584 

Summa -1 295 -2 580 -1 515 -3 585 

Not 8 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Immateriella anläggningstillgångar 2018-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2019-08-31 

Ingående värde 2 294 2 293 1 758 1 758 

Årets investeringar 43 43 75 75 

Avskrivningar -387 -579 -337 -337 

Nedskrivningar 0 0 0 0 

Försäljningar 0 0 0 0 

Utgående värde immateriella tillgångar 1 951 1 758 1 496 1 496 
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Not 9 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Materiella anläggningstillgångar 2018-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2019-08-31 

Markreserv     

Ingående värde 15 625 15 625 16 543 18 053 

Periodens investeringar 0 0 1 1 

Avskrivningar 0 1 -1 -1 

Försäljningar 0 -90 -22 -22 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Omklassificering 1 008 1 008 0 0 

Utgående värde 16 632 16 543 16 521 18 031 

     

Verksamhetsfastigheter     

Ingående värde 218 335 218 335 302 763 306 203 

Periodens investeringar 39 740 98 115 82 587 82 587 

Avskrivningar -7 319 -11 008 -7 326 -7 605 

Försäljningar 0 0 -1 783 -1 783 

Nedskrivning -2 680 -2 680 0 0 

Utgående värde 248 078 302 763 376 241 379 402 

     

Publika fastigheter     

Ingående värde 38 716 38 716 41 068 41 068 

Periodens investeringar 3 067 4 827 4 978 4 978 

Avskrivningar -1 609 -2 475 -1 779 -1 779 

Försäljningar 0 0 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Utgående värde 40 174 41 068 44 267 44 267 

     

Fastigheter för annan verksamhet     

Ingående värde 4 293 4 293 5 417 277 839 

Periodens investeringar 1 038 1 334 1 132 5 203 

Avskrivningar -135 -210 -163 -7 167 

Försäljningar 0 0 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Omklassificering 0 0 0 0 

     

Utgående värde 5 196 5 417 6 386 275 876 

     

Exploateringsmark     

Ingående värde 9 340 9 340 7 640 7 640 

Periodens investeringar 0 0 0 0 

Avskrivningar 0 0 0 0 

Försäljningar 0 0 -27 -27 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Omklassificering -1 700 -1 700 0 0 
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  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Materiella anläggningstillgångar 2018-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2019-08-31 

     

Utgående värde 7 640 7 640 7 613 7 613 

     

Tekniska anläggningar     

Ingående värde 0 0 0 64 417 

Periodens investeringar 0 0 0 1 082 

Avskrivningar 0 0 0 -2 801 

Försäljningar 0 0 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Utgående värde 0 0 0 62 698 

     

Pågående ny-, till- och ombyggnad     

Ingående värde 0 0 0 7 508 

Periodens investeringar 0 0 0 19 633 

Avskrivningar 0 0 0 0 

Försäljningar 0 0 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Utgående värde 0 0 0 27 141 

     

Summa mark, byggnader och tekniska 
anläggningar     

Ingående värde 286 311 286 310 373 431 722 728 

Periodens investeringar 43 845 104 276 88 698 113 484 

Avskrivningar -9 064 -13 692 -9 269 -19 353 

Försäljningar 0 -90 -1 833 -1 832 

Nedskrivning -2 680 -2 680 0 0 

Omklassificering -692 -692 0 0 

Summa utgående värde 317 720 373 432 451 027 815 025 

Not 10 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Maskiner och inventarier 2018-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2019-08-31 

Maskiner     

Ingående värde 1 547 1 547 1 300 1 300 

Periodens investeringar 183 314 0 0 

     

Avskrivningar -386 -561 -309 -309 

     

Försäljningar 0 0 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Utgående värde 1 344 1 300 991 991 

     

Inventarier     

Ingående värde 5 491 5 491 6 714 7 548 
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  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Maskiner och inventarier 2018-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2019-08-31 

     

Periodens investeringar 1 266 3 447 2 427 2 793 

Avskrivningar -1 494 -2 224 -1 312 -1 628 

Försäljningar 0 0 -95 -95 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Utgående värde 5 264 6 714 7 734 8 618 

     

Bilar och andra transportmedel     

Ingående värde 18 18 16 771 

Periodens investeringar 0 0 0 64 

Avskrivningar -2 -3 -2 -201 

Försäljningar 0 0 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Utgående värde 17 16 14 634 

     

Förbättringsutg.annans fastighet     

Ingående värde 67 67 64 63 

Periodens investeringar 0 0 0 0 

Avskrivningar -2 -4 -2 -2 

Försäljningar 0 0 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Utgående värde 65 64 62 61 

     

Konst     

Ingående värde 388 388 500 499 

Periodens investeringar 84 111 641 641 

Avskrivningar 0 0 0 0 

Försäljningar 0 0 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Utgående värde 472 500 1 141 1 140 

     

Summa maskiner, inventarier m.m     

Ingående värde 7 512 7 512 8 594 10 182 

Periodens investeringar 1 533 3 873 3 067 3 497 

Avskrivningar -1 884 -2 791 -1 625 -2 140 

Försäljningar 0 0 -95 -95 

     

Nedskrivningar 0 0 0 0 

Summa utgående värde 7 161 8 594 9 941 11 443 
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Not 11 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Finansiella anläggningstillgångar 2018-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2019-08-31 

     

Aktier och andelar     

Andel i HBV Förening 40 40 40 80 

Andel i Inera 43 43 43 43 

FSF AB 2 300 2 300 2 300 2 300 

Aktier i Bionär 28 135 28 135 28 135 28 135 

Aktier i AB Älvkarlebyhus 5 000 5 000 5 000 0 

Älvkarleby Vatten AB 1 1 1 0 

Gästrike Vatten AB 500 500 500 500 

Summor aktier och andelar 36 018 36 018 36 018 31 057 

     

Obligationer och värdepapper     

Revers Gästrike Räddningstjänst 777 777 777 777 

Kommuninvest förlagslån 1 588 1 588 1 588 1 588 

Summor obligationer och värdepapper 2 365 2 365 2 365 2 365 

     

Långfristiga fordringar     

Avbet.plan IFO 30 23 10 10 

Kommuninvest 5 543 5 543 5 543 5 543 

Revers Älvkarleby Vatten AB 1 000 1 000 1 000 0 

Uppskjuten skattefordran 0 0 0 539 

Summor långfristiga fordringar 6 572 6 566 6 553 6 092 

     

Summa finansiella anläggningstillgångar 44 956 44 949 44 936 39 514 

Not 12 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Exploateringsfastigheter m.m. 2018-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2019-08-31 

Exploateringsfastigheter     

Ingående värde 2 192 2 192 3 483 3 483 

Investering under året 80 599 269 269 

Försäljning 0 0 0 0 

Omklassificering 692 692 0 0 

Utgående värde exploateringsfastigheter 2 964 3 483 3 752 3 752 

     

     

Utgående värde exploateringsfastigheter 
m.m. 2 964 3 483 3 752 3 752 
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Not 13 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Fordringar 2018-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2019-08-31 

Kundfordringar 2 027 3 269 1 423 1 728 

Fordringar hos anställda 210 23 150 150 

Kortfristig del av långfristig fordran 19 19 10 10 

Fordringar hos staten 5 054 19 496 22 986 26 568 

Andra kortfristiga fordringar 387 45 840 845 

Förutbetalda kostnader 10 785 9 199 19 121 20 304 

Upplupna intäkter 20 432 5 465 5 892 5 892 

Upplupna ränteintäkter 0 60 0 0 

Summa fordringar 38 914 37 576 50 421 55 495 

Not 14 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Kortfristiga placeringar 2018-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2019-08-31 

Aktier och andelar 1 175 1 150 1 175 1 175 

Obligationer och förlagsbevis 2 1 1 1 

Summa kortfristiga placeringar 1 177 1 151 1 176 1 176 

Not 15 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Kassa och bank 2018-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2019-08-31 

Kontantkassa 12 20 2 2 

Bank 50 711 106 073 43 087 90 572 

Summa kassa och bank 50 723 106 093 43 089 90 574 

Not 16 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Eget kapital 2018-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2019-08-31 

Ingående eget kapital 160 499 160 499 162 716 162 753 

Reservfond   0 70 000 

Uppskrivningsfond   0 397 

Balanserat resultat   0 91 771 

Resultatutjämningsreserv 25 967 25 967 25 967 25 967 

Aktieägartillskott   0 1 296 

Periodens resultat 26 586 2 217 16 638 21 308 

Utgående eget kapital 213 052 188 683 205 321 373 492 

Not 17 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Pensioner 2018-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2019-08-31 

Avsatt till pensioner 38 422 38 621 42 444 42 444 

Avsatt till pensioner förtroende valda 1 580 838 954 954 

Avsatt till särskild avtalspension, 
visstidspension 0 0 0 0 
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  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Pensioner 2018-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2019-08-31 

     

Löneskatt, 24, 26 %, på pensionsavs. enligt 
ovan 9 207 9 077 9 755 9 755 

Summa avsatt till pensioner 49 209 48 536 53 153 53 153 

Not 18 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Övriga avsättningar 2018-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2019-08-31 

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 

Uppskjuten skatt temporära 
skillnader/underskottsavdrag 0 0 0 765 

Mätarb. förk. uppesittartid Ä-by vatten 0 0 0 202 

Summa övriga avsättningar 196 196 196 1 163 

Not 19 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Långfristiga skulder 2018-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2019-08-31 

Kommuninvest 114 100 210 550 251 800 457 153 

Periodiserad anslutningsavgift 0 0 0 2 771 

Skuld för investeringsbidrag 5 536 6 136 6 136 6 136 

Upplösning av investeringsbidrag 0 -170 -309 -309 

Summa långfristiga skulder 119 636 216 516 257 627 465 751 

Not 20 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Kortfristiga skulder 2018-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2019-08-31 

Kortfristig del av långfristig upplåning 9 200 10 000 3 000 6 180 

Leverantörsskulder 15 435 38 679 23 294 33 676 

Momsskuld 82 106 39 2 985 

Personalens källskatter, arbetsgivaravgifter 
m.m. 12 732 11 992 13 209 13 830 

Skulder till staten 1 174 172 1 247 1 247 

Övriga kortfristiga skulder 2 338 32 39 11 258 

Upplupna löner inkl. personalomkostnader 4 593 4 635 4 474 4 515 

Upplupna semesterlöner inkl. 
personalomkostnader 6 252 15 510 6 015 6 859 

Upplupen pension individuell del inkl. 
löneskatt 9 674 14 603 10 839 11 293 

Upplupna räntekostnader 28 0 89 496 

Förutbetalda skatteintäkter 3 124 3 866 3 291 8 328 

Övriga interimsskulder 18 838 23 508 24 003 24 249 

Summa kortfristiga skulder 83 470 123 103 89 539 124 917 
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12.4 Nämndernas resultat, driftredovisning (tkr) 

  Redovisning Redovisning Redovisning Prognos Avvikelse mot 

 jan-aug 2018 jan-dec 2018 jan-aug 2019 jan-dec 2019 budget 2019 

      

Revision      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -271 -595 -438 -608 0 

Nettokostnader -271 -595 -438 -608 0 

      

Kommunstyrelse      

Intäkter 9 376 14 468 10 748 14 675 3 890 

Kostnader -37 713 -60 987 -39 567 -62 935 -1 406 

Nettokostnader -28 337 -46 519 -28 819 -48 260 2 484 

      

Samhällsbyggnadsnämnd      

Intäkter 34 050 47 513 37 933 55 262 938 

Kostnader -54 534 -87 768 -69 524 -118 313 -627 

Nettokostnader -20 484 -40 255 -31 591 -63 051 311 

      

Utbildnings-och omsorgsnämnd      

Intäkter 62 567 89 746 55 826 75 700 11 044 

Kostnader -349 870 -545 508 -347 561 -527 223 -24 308 

Nettokostnader -287 303 -455 762 -291 735 -451 523 -13 264 

      

Finansförvaltning      

Intäkter 382 886 559 078 389 494 590 892 -4 205 

Kostnader -19 904 -13 728 -20 273 -37 537 -1 256 

Nettointäkter 362 982 545 350 369 221 553 355 -5 461 

      

SUMMOR      

Intäkter 488 879 710 804 494 001 736 529 11 668 

Kostnader -462 292 -708 587 -477 363 -746 616 -27 597 

Nettoresultat 26 587 2 217 16 638 -10 087 -15 929 
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12.5 Nämndernas investeringar (tkr) 

  
Redovisning Redovisning Redovisning Prognos Budget Avvikelse mot 

budget 
 

 jan-aug 2018 jan-dec 2018 jan-aug 2019 2019 2019 2019  

Kommunstyrelse        

Utgifter 478 2 291 1 060 2 637 4 908 2 271  

        

Samhällsbyggnadsnämnd        

Utgifter 44 549 104 273 90 606 198 920 234 970 36 050  

        

Utbildnings-och 
omsorgsnämnd        

Utgifter 396 596 10 500 600 100  

        

SUMMA 
NETTOINVESTERINGAR 45 423 107 160 91 676 202 057 240 478 38 421  

Sammanställning över investeringar >500 tkr 

  Redovisning Budget 

 jan-aug 2019 2019 

   

Projektering Tallmon 78 874 174 368 

Belysning Gata/Väg 1 721 2 920 

Renovering Rotskärsbron 1 600 5 000 

Ren fasad, fönster Bodaskolan 1 578 4 278 

Asfaltering gator o vägar 1 460 2 000 

Lakvatten Dragmossen 1 132 4 242 

Kommunal ledningsplats 987 436 

Lokalanp.tekniska kontor Brandstation 901 1 020 

Inköp av städmaskiner 823 1 352 

Konst nya Tallmon 640 1 932 

Ombyggnad Sörg.sporthall 338 13 431 

Luftbeh.syst ishall 323 1 000 

Ventilation Bodaskolan 12 4 407 

Ren lgh Tallmon 4 3 950 

Inventarier Ks-5 år 2018 72 2 759 

Kommunnät 0 1 713 

Markköp 1 1 300 

Rolba ismaskin 0 1 200 

Hastighetsplan 0 795 

Utsmyckning utv bibliotek 0 600 

Invänd.ytskikt Brandst 0 580 

Byte vent aggr Marma fsk 0 577 

Omby varumott Trillingbod 0 531 

Anpassning av Gläntorna 0 507 

Inventarier grundsk 2019 10 500 
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Exploatering 

  
Redovisning Redovisning Redovisning Prognos Budget Avvikelse 

mot budget 

 jan-aug 2018 jan-dec 2018 jan-aug 2019 2019 2019 2019 

Samhällsbyggnadsnämnd       

Liljebacken 772 1 630 233 3 000 9 670 6 670 

Älvkarleö bruk 0 0 36 36 800 764 

SUMMA 
NETTOINVESTERINGAR 772 1 630 269 3 036 10 470 

7 434 
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Mått/nyckeltal per 30 april
Utfall 

2019-08
Budget 

2019-08
Utfall 

2018-08
Prognos 
2019-12

Budget 
2019-12

Total lägenhetsyta, m2 64 401 64 518 64 518 64 401 64 518

Antal lägenheter 1 045 1 047 1 047 1 045 1 047

Antal vakanta lägenheter 14 16 26 14 16

Vakansgrad 1,3% 1,5% 2,5% 1,3% 1,5%

Utflyttning 138 128 128 207 192

Inflyttning 141 119 119 212 179

Omflyttning inom beståndet 56 57 57 84 86

Hyreshöjning bostäder (1 sugusti 2019 / 1 juli 2018) 1,6% 1,5% 0,9% 1,6% 1,5%

Total lokalyta m2 16 551 16 723 16 723 16 551 16 723

Antal lokaler 195 194 194 195 194

Taxeringsvärde fastigheter 298 058 268 989 268 989 298 058 268 989

Marknadsvärde** 660 000 640 000 640 000 660 000 640 000

Redovisat värde anläggningstillgångar 295 031 300 689 284 954 316 027 313 829

Likvida medel (finanspolicy: genomsnitt 10 000) 43 371 41 291 47 961 23 998 27 589

Eget kapital 173 134 178 271 174 955 171 344 177 834

Långfristiga skulder 149 313 149 375 149 563 156 250 149 250

Soliditet (ägardirektiv: minst 25 %) 50,6% 51,4% 51,4% 49,7% 51,4%

Belåningsgrad (låneskuld/bokfört värde byggnader) 63,5% 63,7% 62,9% 66,7% 63,7%

Mått/nyckeltal för perioden
Utfall 

2019-08
Budget 

2019-08
Utfall 

2018-08
Prognos 
2019-12

Budget 
2019-12

Nettoomsättning 54 577 54 273 53 788 82 000 81 640

Reparationer 1 916 2 300 2 220 3 030 3 450

Underhåll 5 630 7 737 7 443 10 420 11 605

Avskrivningar och nedskrivningar 7 701 7 848 8 444 11 665 11 772

Investeringar (inkl. pågående nyanläggningar) 21 923 19 900 9 223 47 070 37 200

Räntekostnader 1 523 1 487 1 301 2 325 2 231

Genomsnittlig räntesats 1,0% 1,0% 0,9% 1,5% 1,5%

Bruttoresultat 13 077 11 054 8 201 15 880 15 000

Rörelseresultat 6 580 4 387 1 481 5 880 5 000

Årets resultat 4 670 2 566 180 2 880 2 130

Direktavkastning (ägardirektiv 4 % (2 % tom 2014))*** 3,3% 3,1% 2,3% 4,0% 4,2%

*Belopp i tkr om inte annat anges

**2016 är fastighetsbeståndet extern värderat av NAI Svefa. Tidigare och senare år är beståndet internt värderat.

***Bruttoresultat i preocent av taxerngsvärdet av bolagets fastigheter multiplicerat med 1,33.

Flerårsöversikt
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Kom
Utfall 

2019-08
Budget 

2019-08
Utfall 

2018-08
Prognos 
2019-12

Budget 
2019-12

Nettoomsättning

Hyresintäkter 53 226 52 708 52 523 79 888 79 293

Övriga intäkter 1 351 1 565 1 265 2 112 2 347

Summa nettoomsättning 54 577 54 273 53 788 82 000 81 640

Fastighetskostnder

Drift- och reparationskostnader 1 -27 387 -26 881 -28 975 -42 820 -42 133

Underhållskostnader 2 -5 630 -7 737 -7 443 -10 420 -11 605

Fastighetsavgifter -782 -753 -725 -1 215 -1 130

-7 701 -7 848 -8 444 -11 665 -11 772

Summa fastighetskostnader 3 -41 500 -43 219 -45 587 -66 120 -66 640

BRUTTORESULTAT 4 13 077 11 054 8 201 15 880 15 000

Administrativa kostnader -6 497 -6 667 -6 720 -10 000 -10 000

RÖRELSERESULTAT 6 580 4 387 1 481 5 880 5 000

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter -9 0 0 -10 0

Räntekostnader -1 108 -1 089 -903 -1 702 -1 633

Övriga finansiella intäkter och kostnader 0 0 2 2 0

Borgensavgift -407 -399 -400 -615 -598

Summa finansnetto -1 523 -1 487 -1 301 -2 325 -2 231

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 5 057 2 900 180 3 555 2 769

Bokslutsdispositioner 0 0 0 -100 -139

Skatter -387 -333 0 -575 -500

5 4 670 2 566 180 2 880 2 130

KOMMENTARER

1

2

3

4

5 Resultatet per 2019-08-31 ligger över budgeten med 2,1 mnkr. Prognosen för helåret visar att resultatet 
kommer att ligga något över budget.

Totalt sett är fastighetskostnaderna ca 1,7 mnkr lägre än budgeterat.

Bruttoresultatet innebär en direktavkastning på 3,3 %. För helåret är avkastningen prognostiserad till 4,0 %.

Resultaträkning

Belopp i tkr

ÅRETS RESULTAT

Av- och nedskrivningar

Kostnader för planerat underhåll ligger 2,1 mnkr under budget. Under våren har många av de planerade 
underhållsprojekten belastat balansräkningen, under senare delen av året kommer projekt som belastar 
resultaträkningen att genomföras.

Kostnader för drift och reparationer har under andra tertialet varit något högre än budgeterat. Det är ingen 
specifik post som orsakar differensen.
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Belopp i tkr Kom
Utfall 

2019-08
Budget 

2019-08
Utfall 

2018-08
Prognos 
2019-12

Budget 
2019-12

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 294 991 300 649 284 914 315 987 313 789

Finansiella anläggningstillgångar 40 40 40 40 40

Summa anläggningstillgångar 295 031 300 689 284 954 316 027 313 829

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 4 078 4 716 7 716 4 716 4 716

Likvida medel 1 43 371 41 291 47 961 23 998 27 589

Summa omsättningstillgångar 47 449 46 007 55 677 28 714 32 305

SUMMA TILLGÅNGAR 342 480 346 696 340 631 344 740 346 134

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital 75 397 75 401 75 412 75 397 75 401

Fritt eget kapital 93 067 100 303 99 362 93 067 100 303

Årets resultat 4 670 2 566 180 2 880 2 130

Summa eget kapital 2 173 134 178 271 174 955 171 344 177 834

Obeskattade reserver och avsättningar

Obeskattade reserver -80 314 86 20 314

Avsättningar 783 1 846 1 138 971 1 846

Summa obeskattade reserver och avsättningar 703 2 161 1 225 991 2 161

Långfristiga skulder 149 313 149 375 149 563 156 250 149 250

Kortfristiga skulder 19 331 16 889 14 889 16 155 16 889

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 342 480 346 696 340 631 344 740 346 134

KOMMENTARER

1

2

Balansräkning

Enligt bolagets finanspolicy ska de likvida medlen uppgå till minst 10 mnkr över året.

Ägardirektivets krav på bolagets soliditet uppgår till 25 %. Kravet uppnås vid andra tertialet och beräknas 
uppgå till 49,7 % vid årets slut.
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Kom
Utfall 

2019-08
Budget 

2019-08
Utfall 

2018-08
Prognos 
2019-12

Budget 
2019-12

Den löpande verksamheten

4 670 2 900 180 3 168 2 769

1 7 701 7 848 8 444 11 665 11 772

12 371 10 748 8 624 14 833 14 541

2 326 0 -1 293 1 688 0

0 0 0 188 0

3 493 0 -3 414 318 0

5 819 0 -4 706 2 194 0

2 -21 923 -19 900 -9 223 -47 070 -37 200

0 0 0 0 0

-21 923 -19 900 -9 223 -47 070 -37 200

-125 -125 -125 6 813 -250

0 0 -76 0 -70

-125 -125 -201 6 813 -320

-3 858 -9 277 -5 506 -23 231 -22 979

47 229 50 568 53 467 47 229 50 568

43 371 41 291 47 961 23 998 27 589

-3 858 -9 277 -5 506 -23 231 -22 979

KOMMENTARER

1

2

Resultat efter finansnetto

Justering för icke kassaflödespåverkande poster

Ökning(-)/Minskning(+) omsättningstillgångar

Ökning(+)/Minskning(-) kortfristiga skulder

Investeringsverksamheten

Investeringar i anläggningstillgångar

Avyttring av anläggningstillgångar

Ökning(+)/Minskning(-) avsättningar

Se investeringsrapport.

Beloppet består av kostnader för avskrivningar som inte innebär något utflöde från kassan.

Kassaflödesanalys

Likvida medel periodens slut

PERIODENS KASSAFLÖDE ENLIGT 
BALANSRÄKNINGEN

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

PERIODENS KASSAFLÖDE

Likvida medel periodens början

Utdelning till ägaren enligt stämmobeslut

Ökning(+)/Minskning(-) av långfristiga lån

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Förändringar i rörelsekapitalet

Kassaflöde från förändring av 
rörelsekapitalet

Belopp i tkr
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Belopp i tkr
Utfall        

2019-08
Budget 

2019-08
Prognos 
2019-12

Budget 
2019-12

INVESTERINGSPROJEKT

Siggebodavägen 4, Riddersdal 2, 5, 7: låsbyte iLoq 720 800 800 800

Centralgatan 4, Siggebodavägen 12: byte av isolerglas 0 0 1 700 1 100

Hårstaområdet: Energiprojekt Gävle Energi 507 0 550 0

Tebogatan 2: utfackningsväggar 1 716 1 800 1 800 1 800

Flera: passagesystem och elektronisk tvättbokningssystem 886 900 1 400 1 400

Centrumhusen: gemensamt brandlarm 0 500 0 500

Siggebodavägen 3, 9: byte hissar 192 200 1 000 700

Sörgärdet: renovering lekpark 412 0 420 0

Generellt: asfaltering 0 0 800 800

Hårstagatan 5, 6, 7: renovering entréer 210 0 500 0

Flera: låsbyte iLoq (2018) 348 0 350 0

Höghuset: renovering fasad, tak, hiss, balkonger och fönster 31 0 5 000 0

Ågatan 2: utfackningsväggar 817 0 830 0

Kontoret: renovering reception 114 0 200 0

Fyrklövern: nybyggnation 571 600 920 5 000

Siggeboda 4:8: nybyggnation 15 033 15 000 30 000 25 000

Kontoret och Siggeboda 4:8: solceller 18 0 200 0

2:a Tvärgatan: totalrust 32 0 100 0

Maskiner, inventarier, fordon och datorer 316 100 500 100

SUMMA INVESTERINGSPROJEKT 21 923 19 900 47 070 37 200

Investeringsrapport
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Älvkarleby Vatten AB
556751-2248

1(3) 

Resultatrapport
(t o m ver  2) 2019 2018

Nettoomsättning
3120 Anslutningsavgifter 441 169,45 314 839,41
3121 Periodisering årets anslutningsavg -297 389,00 -283 355,00
3122 Årlig periodisering anslutningsavg 54 739,51 51 411,92
3231 Konsumtionsavgift rörlig 6 183 226,53 6 629 648,70
323102 Kort skuld VA kollektiv -1 777 325,67
323103 Underuttag\fordran VA-kollektivet 2 306 639,31
3232 Konsumtionsavgift fast 14 470 952,72 14 503 734,62
Summa nettoomsättning 23 159 338,52 19 438 953,98

Övriga intäkter
3690 Övriga sidointäkter 12 000,00 16 500,00
3692 Inkassoavg Winvas 8 280,00 9 180,00
3740 Öresutjämning -239,74 -293,10
3915 Antennavgifter -7 391,00
Summa övriga intäkter 12 649,26 25 386,90

23 171 987,78 19 464 340,88

Rörelsens kostnader

Produktionskostnader
4010 Kemikalier Fällning -219 526,02 -203 542,20
4015 Polymer -53 600,00 -26 000,00
4100 Inköp underhållsmaterial -29 420,58
4104 Inköp av pumpar -18 420,00 -168 408,40
4105 Instrument & Styrutr. -5 844,75
4106 Inköp av LTA-pumpar -41 800,00
4107 Inköp av rör & rördelar -435 129,94 -299 113,67
4108 Inköp av vattenmätare -20 117,70 -8 250,50
4222 Behandlingsavgift slam -623 240,08 -572 140,90
4614 Vent.arb. styr, ovk -5 630,00
4615 Elarbeten, tele, säkerhet -228 611,53 -405 299,89
4619 Övrigt -1 088,34
4624 Anl. & rep.entreprenader -2 706 669,82 -1 449 484,65
46241 TV-filmning, inspektion -717 478,00 -71 342,00
46242 Slamsugn.entr. ,spolning -306 329,30 -262 103,60
46243 Anl & entreprenad läckor -713 857,50 -383 408,66
46244 Anl & entreprenad stoppar -90 434,91 -117 947,00
4625 provning av va-mätare -24 192,00
4627 Vägunderhåll -2 400,00 -1 844,00
4628 Vattenprovtagning -49 533,70 -18 595,00
4629 Laboratorieanalyser -127 513,21 -88 867,26
Summa produktionskostnader -6 390 800,63 -4 106 384,48

Handelsvaror
4520 Inköp maskiner och inventarier -168 920,25
Summa handelsvaror 0,00 -168 920,25

Övriga externa kostnader
5162 Sophämtning -9 569,82 -6 445,34
5163 Hyra för sopcontainer -1 844,99 -3 008,24
5164 Snöröjning -176 877,50 -424 681,59
5165 Trädgårdsskötsel -66 763,00 -65 590,00
5170 Rep. o underhåll fastighet -135 599,50
5200 Hyra av anläggningstillgångar -4 350,00
5220 Hyra inventarier, verktyg -25 389,73 -24 844,42
5310 El -1 950 617,29 -1 786 363,42
5400 Förbrukningsinv o förbrukningsmaterial -1 111,20
5419 övr förbr inventarier -2 325 177,62 -2 236,00
5460 Förbrukningsmaterial -35 015,57 -160 009,75
5461 Inköp av verktyg etc -1 075,85
5463 Elmaterial mindre värde -1 273,70



Älvkarleby Vatten AB
556751-2248

2(3) 

Resultatrapport
(t o m ver  2) 2019 2018

5466 Gasol, Gas -602,90
5468 Förbrukningskemikalier -19 053,00 -6 661,00
5472 Laboratoriematerial -43 343,67
5490 Övr förbr.invent o mtrl -6 696,31
54903 Förbr invent o mtrl läckor -21 885,00
5500 Reparation o underhåll -22 197,00 -19 541,00
5510 Rep. underhåll maskiner och tekniska

anläggningar -585 470,27 -241 194,92
5511 Reparation av LTA / LPS pumpar -10 765,34
5700 Frakter o transporter -354,64
5711 Slamtransporter -14 664,00 -7 980,00
5713 Sandtransporter -6 495,00 -1 033,00
5790 Övr. kostn. frakt o tran. -2 406,39 -1 039,73
5910 Annonsering -4 377,60
5990 Övriga kostnader för reklam och PR -16 474,85 -12 825,60
6062 Inkasso o KFM-avgifter -1 615,00 -5 221,32
6211 Fast telefoni -1 148,70
6230 Bredband/Modem -15 240,10 -29 122,96
6250 Porto -71 086,10 -104 258,27
6311 Företagsförsäkringar -63 181,00 -57 149,00
6340 Lämnade skadestånd -8 320,00
6350 Förluster kundfordringar 68,71 -225 553,73
6352 Befarade förl. Kundfordringar -153 018,00 -16 625,00
6370 Larm och bevakning -95 267,50 -207 594,50
6390 Befarade skadestånd 99 sä -142 024,00
6410 Styrelsearvoden ej lön -117 814,41 -53 080,79
6421 Revision -10 000,00 -28 417,00
6510 Mätningskostnader -200 357,80 -96 921,70
6540 IT-tjänster -50 000,00 -185 674,00
6550 Konsultarvoden -29 292,00 -8 437,87
6553 Utredningskonsulter -95 622,75
6559 Övriga konsulter -18 135,20
6560 Serv.avg. branschorg. -29 018,80 -50 570,50
6580 Advokat-rättegångskostn. -100 450,50
6590 Övriga externa tjänster -1 045 999,59 -749 267,70
6591 Ej avdr övr externa tjäns -5 015,36
6790 Ank.reg fakturor -1 112,00
6800 Inhyrd personal -96 699,50
6811 Inhyrd pers kollekt.avtal -4 060 741,85
6812 Inhyrd persl tjänstemän -5 772 164,25 -2 057 316,30
6930 Tillsynsavg.Miljökontoret -72 942,00 -73 688,00
6931 Tillsynsavg.Länsstyrelsen -13 200,00
6950 Tillsynsavg m-het dep-avg -3 941,20
6960 Tillsynsavg m-het mottavg -3 940,34
6991 Övr.ext.kostn. avdr.gilla -1 000,00
6992 Övr.ext.kostn.ej avdr.g. -7 304,00
Summa övriga externa kostnader -13 044 335,77 -11 443 051,86

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
782100 Avskr. byggnader -278 946,16 -278 946,16
783100 Avskrivning maskiner o tekniska anl -2 800 805,90 -2 852 174,43
783200 Avskrivningar på inventarier och verktyg -111 459,52 -111 459,52
Summa avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar -3 191 211,58 -3 242 580,11

Summa rörelsens kostnader -22 626 347,98 -18 960 936,70

Rörelseresultat 545 639,80 503 404,18



Älvkarleby Vatten AB
556751-2248
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Resultatrapport
(t o m ver  2) 2019 2018

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
8312 Ränteint från kundfordrin 1 256,83 2 774,49
Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 256,83 2 774,49

Räntekostnader och liknande resultatposter
8410 Räntekostn.långfr.skulder -421 272,83 -382 585,67
8422 Dröjsmålsrta lev.skulder -4 762,80
8423 Räntekostn.skatter o avg. -2 916,00
8490 Övriga skuldrelaterade poster -117 940,00 -123 593,00
Summa räntekostnader och liknande resultatposter -546 891,63 -506 178,67

Summa resultat från finansiella poster -545 634,80 -503 404,18

Resultat efter finansiella poster 5,00 -0,00

Skatt på årets resultat
8920 Skatt pga ändrad beskattning -5,00
Summa skatt på årets resultat -5,00 0,00

Årets resultat 0,00 -0,00



Älvkarleby Vatten AB
556751-2248

1(4) 

Balansrapport
(t o m ver  2) IB 19-01-01 Förändring UB 19-08-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark
111100 Byggnader på egen mark 1 156 347,64 1 156 347,64
1111001 Stomme, fasad o beklädnad 849 745,14 849 745,14
1111002 Tak 406 876,01 406 876,01
1111003 Grund 406 876,14 406 876,14
1111008 Byggnadsanläggning 4 806 048,42 4 806 048,42
1112001 Stomme, fasad o beklädnad 149 020,47 149 020,47
1112002 Tak 74 509,85 74 509,85
1112003 Grund 74 510,47 74 510,47
1112008 Byggnadsanläggningar 1 192 157,70 1 192 157,70
111900 Ack avskr på byggnader -5 534 693,01 -418 419,19 -5 953 112,20
113000 Mark 1 508 550,00 1 508 550,00
Summa byggnader och mark 5 089 948,83 -418 419,19 4 671 529,64

Maskiner och andra tekniska anläggningar
121000 Maskiner o tekn. anl. 98 814 836,68 1 082 216,56 99 897 053,24
121900 Ack avskr maskin, t.anl. -33 001 892,25 -4 196 723,07 -37 198 615,32
Summa maskiner och andra tekniska anläggningar 65 812 944,43 -3 114 506,51 62 698 437,92

Inventarier
122000 Inventarier och verktyg 4 180 895,21 4 180 895,21
122900 Ack avskr inv. o verktyg -3 754 823,80 -167 189,36 -3 922 013,16
Summa inventarier 426 071,41 -167 189,36 258 882,05

Pågående nyanläggningar och materiella
anläggningstillgångar
128100 Pågående arb mask och inv 130 449,53 2 751 082,43 2 881 531,96
Summa pågående nyanläggningar och materiella
anläggningstillgångar 130 449,53 2 751 082,43 2 881 531,96

71 459 414,20 -949 032,63 70 510 381,57

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjutna skattefordringar
1370 Uppskjuten skattefordran 269 099,00 270 140,00 539 239,00
Summa uppskjutna skattefordringar 269 099,00 270 140,00 539 239,00

269 099,00 270 140,00 539 239,00

Summa anläggningstillgångar 71 728 513,20 -678 892,63 71 049 620,57

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
1510 Kundfordringar 2 217 520,79 376 811,44 2 594 332,23
1519 Nedskrivning av kundfordringar -1 062 404,00 -174 949,00 -1 237 353,00
Summa kundfordringar 1 155 116,79 201 862,44 1 356 979,23

Fordringar hos koncernföretag
1660 Kortfristiga fordringar hos kon

cernföretag 122 587,00 122 587,00
Summa fordringar hos koncernföretag 0,00 122 587,00 122 587,00

Skattefordran
2510 Skatteskulder (rest) -88 164,00 41 217,00 -46 947,00
2518 Betald F-skatt (rest) 520 068,00 -191 604,00 328 464,00
Summa skattefordran 431 904,00 -150 387,00 281 517,00
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Balansrapport
(t o m ver  2) IB 19-01-01 Förändring UB 19-08-31

Övriga kortfristiga fordringar
1630 Avräkning för skatter och avgifter

(skattekonto) 348 492,00 28 659,00 377 151,00
2499 Andra övriga kortfristiga skulder (pos

saldo) 33 774,00 33 774,00
Summa övriga kortfristiga fordringar 348 492,00 62 433,00 410 925,00

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
1790 Övriga förutbetalda kostnader och

upplupna intäkter 25 000,00 29 996,84 54 996,84
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 000,00 29 996,84 54 996,84

1 960 512,79 266 492,28 2 227 005,07

Kassa och bank
1920 Plusgiro (pos saldo) 9 827 307,39 -5 713 092,30 4 114 215,09
Summa kassa och bank 9 827 307,39 -5 713 092,30 4 114 215,09

Summa omsättningstillgångar 11 787 820,18 -5 446 600,02 6 341 220,16

Summa tillgångar 83 516 333,38 -6 125 492,65 77 390 840,73
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Balansrapport
(t o m ver  2) IB 19-01-01 Förändring UB 19-08-31

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital

Aktiekapital
2081 Aktiekapital 100 000,00 100 000,00
Summa aktiekapital 100 000,00 0,00 100 000,00

100 000,00 0,00 100 000,00

Fritt eget kapital

Balanserat resultat
2091 Balanserad resultat -296 406,25 -296 406,25
2093 Ovillkorad aktieägartillskott 296 406,25 296 406,25
2094 Villkorad aktieägartillskott 1 000 000,00 1 000 000,00
Summa balanserat resultat 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Årets resultat

1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Summa eget kapital 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00

Avsättningar

Övriga avsättningar
2290 Övriga avsättningar 902 024,00 -700 000,00 202 024,00
Summa övriga avsättningar 902 024,00 -700 000,00 202 024,00

Summa avsättningar 902 024,00 -700 000,00 202 024,00

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut
23508 Långfr. skulder kreditinstitut 59 025 000,00 -2 985 000,00 56 040 000,00
Summa skulder till kreditinstitut 59 025 000,00 -2 985 000,00 56 040 000,00

Övriga långfristiga skulder
2390 Periodiserade anslutningsavgifter 2 655 730,48 297 389,00 2 953 119,48
2391 Ackumulerade upplösningar av

anläggningsavg./anslutning -100 598,12 -81 562,37 -182 160,49
Summa övriga långfristiga skulder 2 555 132,36 215 826,63 2 770 958,99

Summa långfristiga skulder 61 580 132,36 -2 769 173,37 58 810 958,99

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
251 Leverantörsskulder 1 357 181,49 2 928 057,10 4 285 238,59
Summa leverantörsskulder 1 357 181,49 2 928 057,10 4 285 238,59

Skulder till kreditinstitut
28408 Kortfr. låneskulder kreditinstitut 2 600 000,00 330 000,00 2 930 000,00
Summa skulder till kreditinstitut 2 600 000,00 330 000,00 2 930 000,00

Skulder till koncernföretag
2861 Avräknint Gästrike Vatten AB 272 062,77 1 233 747,05 1 505 809,82
Summa skulder till koncernföretag 272 062,77 1 233 747,05 1 505 809,82

Skulder till Älvkarleby kommun
2810 Kort skuld Äby kommun 118 618,00 -678,00 117 940,00
Summa skulder till älvkarleby kommun 118 618,00 -678,00 117 940,00
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Balansrapport
(t o m ver  2) IB 19-01-01 Förändring UB 19-08-31

Övriga kortfristiga skulder
2650 Redovisningskonto för moms 1 236 259,00 -1 001 840,00 234 419,00
Summa övriga kortfristiga skulder 1 236 259,00 -1 001 840,00 234 419,00

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2960 Upplupna räntekostnader 215 423,00 -4 421,00 211 002,00
298001 Kort skuld VA kollektiv 13 726 654,76 -6 036 064,29 7 690 590,47
2990 Övriga upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter 201 672,00 101 185,86 302 857,86
2999 Uppl kostnader 206 306,00 -206 306,00
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 350 055,76 -6 145 605,43 8 204 450,33

Summa kortfristiga skulder 19 934 177,02 -2 656 319,28 17 277 857,74

Summa eget kapital och skulder 83 516 333,38 -6 125 492,65 77 390 840,73
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Resultaträkning 2019-01-01
-2019-08-31

2018-01-01
-2018-08-31

Nettoomsättning 23 159 339 19 438 954
Övriga intäkter 12 649 25 387

23 171 988 19 464 341

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader -6 390 801 -4 106 384
Handelsvaror - -168 920
Övriga externa kostnader -13 044 336 -11 443 052
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -3 191 211 -3 242 580

Summa rörelsens kostnader -22 626 348 -18 960 936

Rörelseresultat 545 640 503 405

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 257 2 774
Räntekostnader och liknande resultatposter -546 892 -506 179

Summa resultat från finansiella poster -545 635 -503 405

Resultat efter finansiella poster 5 0

Skatt på årets resultat -5 -

Årets resultat 0 0
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Balansräkning Not 2019-08-31 2018-08-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 2 4 671 530 5 089 949
Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 62 698 438 65 812 944
Inventarier 4 258 882 426 071
Pågående nyanläggningar och materiella
anläggningstillgångar 5 2 881 532 130 450

70 510 382 71 459 414

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar 539 239 269 099

539 239 269 099

Summa anläggningstillgångar 71 049 621 71 728 513

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 356 979 1 155 117
Fordringar hos koncernföretag 122 587 -
Skattefordran 281 517 431 904
Övriga kortfristiga fordringar 410 925 348 492
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 54 997 25 000

2 227 005 1 960 513

Kassa och bank 4 114 215 9 827 307

Summa omsättningstillgångar 6 341 220 11 787 820

Summa tillgångar 77 390 841 83 516 333
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Balansräkning Not 2019-08-31 2018-08-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000

100 000 100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 000 000 1 000 000
Årets resultat - -

1 000 000 1 000 000

Summa eget kapital 1 100 000 1 100 000

Avsättningar
Övriga avsättningar 202 024 902 024

Summa avsättningar 202 024 902 024

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 56 040 000 59 025 000
Övriga långfristiga skulder 2 770 959 2 555 132

Summa långfristiga skulder 58 810 959 61 580 132

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 4 285 239 1 357 181
Skulder till kreditinstitut 2 930 000 2 600 000
Skulder till koncernföretag 1 505 810 272 063
Skulder till Älvkarleby kommun 117 940 118 618
Övriga kortfristiga skulder 234 419 1 236 259
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 204 450 14 350 056

Summa kortfristiga skulder 17 277 858 19 934 177

Summa eget kapital och skulder 77 390 841 83 516 333
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd. Koncernredovisningen/årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäkter
Bolagen följer BFNAR 2003:3 som anger att en inkomst redovisas som intäkt först då det är sannolikt att de 
ekonomiska fördelarna som företaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla företaget.

I enlighet med Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) får avgifterna inte överskrida det som behövs 
för att täcka kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen. Eventuella 
överuttag/underuttag bör återföras/belasta abonnentkollektivet inom tre år från det att dessa uppstått genom 
återbetalning eller som taxesänkning alternativt taxehöjning för att uppnå kostnadstäckning. Om inkomsterna 
från avgifterna överskrider kostnaderna föreligger följaktligen en legal förpliktelse. 

I enlighet med VA-lagen redovisas överuttag som en skuld och det överuttag som skett för framtida investeringar 
redovisas som långfristig skuld och löses upp i den takt som anläggningen skrivs av.

Anläggningsavgifter
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska betalas när fastigheten ansluts till kommunalt VA. 
Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för att ansluta en fastighet vilket innebär att den ska täcka kostnader 
för nyinvesteringar i anläggningen samt del av huvudanläggningen, administration (fakturering, kommunikation, 
inspektion m m) och räntekostnader för nyanläggning i ledningsnätet och del av huvudanläggning. 

Anläggningsavgiften intäktsförs i dotterbolagen enligt matchningsprincipen vilket innebär att den möter 
kapitalkostnaderna som är hänförbara till anslutningsavgiften enligt nedanstående. 

År 1 10 % för administrationskostnader och 1/33 av resterande 90 %. 
År 2-33 1/33 av resterande 90 %.

Brukningsavgifter
Brukningsavgiften är en periodisk avgift för täckande av drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för 
investeringar eller andra kostnader för en allmän va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift. 
Brukningsavgiften faktureras löpande till alla kunder.

Gemensamma intäkter och kostnader
Gemensamma kostnader från moderbolaget har fördelats utifrån olika fördelningsnycklar: 
Personalkostnader har fördelats från moderbolaget till dotterbolagen utifrån tidredovisning.
Direkta kostnader hänförbara till dotterbolagen har debiterats dotterbolagen i sin helhet. 
Övriga kostnader fördelas utifrån fördelningsnyckel fastställd av styrelsen i Gästrike Vatten AB.

Lån
Älvkarleby kommun har borgensåtagande för finansiering av investeringar i Älvkarleby Vatten AB. 
För Älvkarleby Vatten AB sker upptagning av lån externt hos kreditinstitut mot reverser som löper med ränta 
och amortering för samtliga nettoinvesteringar i VA-anläggningar som inte är internt finansierade.
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Skatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar 
avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning 
skall betala till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är 
beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i 
resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Uppskjuten skatt 
avseende framtida skatteeffekter redovisas i resultat- och balansräkningen.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en 
anläggning byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens 
anskaffningsvärde aktiveras. 

Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för 
avskrivningar och eventuella ned/uppskrivningar. Avskrivningar på anläggningstillgångar redovisas i 
resultaträkningen och belastar rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan från anskaffningstillfället.
Följande avskrivningstider har tillämpats

År
Inventarier 3-10
Maskiner 5-10
Tekniska anläggningar * 10-33
VA-ledningar ** 33-50
* Som tekniska anläggningar räknas exempelvis; pumpstationer, tryckstegringar, högreservoarer, brunnar, 
infiltrationsanläggningar 
** VA-ledningar är en tekniska anläggning och avskrivningstiden är beroende av om det är en; huvudledning, 
servisledning, områdesledning samt om mark eller sjöförlagd ledning.

Byggnader * (vattenverk och avloppsreningsverk)
Delas upp i komponenter i enlighet med K3; tak, stomme, grund, byggnadsanläggning. Anläggningens 
huvudsakliga funktion styr om anläggningen är att betrakta som en byggnad eller en produktionsanläggning. 
Syftet med byggnaden vid en produktionsanläggning är ett skal/skydd för att skydda produktionen, den tekniska 
anläggningen och utgör därmed byggnadsanläggning. 
 År* andel i %
- tak 25 10-50
- stomme 50 5-35
- grund 50 5-20
- byggnadsanläggning 10-25 40-80
* Avskrivningstiden för byggnader övertagna från kommunen har anpassats till återstående nyttjandeperiod från 
tidpunkten vid övertagandet.

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga 
som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medför in- eller utbetalningar.
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Not 2 Byggnader och mark

2019-08-31 2018-08-31

Ingående anskaffningsvärden 10 624 642 10 624 642

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 624 642 10 624 642

Ingående avskrivningar -5 674 166 -5 255 747
Avskrivningar -278 946 -278 946

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 953 112 -5 534 693

Utgående restvärde enligt plan 4 671 530 5 089 949

Bokfört värde byggnader 3 162 980 3 581 399
Bokfört värde mark 1 508 550 1 508 550

4 671 530 5 089 949

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2019-08-31 2018-08-31

Ingående anskaffningsvärden 98 814 837 94 408 642
Inköp 22 930 90 213
Omföring från pågående projekt 1 059 286 4 315 982

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 99 897 053 98 814 837

Ingående avskrivningar -34 397 809 -30 149 718
Avskrivningar -2 800 806 -2 852 174

Utgående ackumulerade avskrivningar -37 198 615 -33 001 892

Utgående restvärde enligt plan 62 698 438 65 812 945
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Not 4 Inventarier

2019-08-31 2018-08-31

Ingående anskaffningsvärden 4 180 895 4 180 895

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 180 895 4 180 895

Ingående avskrivningar -3 810 553 -3 643 364
Avskrivningar -111 460 -111 460

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 922 013 -3 754 824

Utgående restvärde enligt plan 258 882 426 071

Not 5 Pågående nyanläggningar materiella anläggningstillgångar

2019-08-31 2018-08-31

Ingående anskaffningsvärde 377 902 4 255 113
Inköp 3 562 917 191 319
Under året genomförda omfördelningar -1 059 286 -4 315 982

Utgående anskaffningsvärde 2 881 533 130 450
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