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Fem år i sammandrag kommunen 
Belopp i tkr om inte annat anges 

     
  

 
2012 2013 2014 2015 2016 

 
 

  

    

Årets resultat 5 054 3 696 -10 391 16 895 30 625 

 
 

  

    

Rörelsekapital 8 592 -7 321 -22 880 -1 071 -21 914 

årlig förändring 26 863 -15 913 -15 559 21 810 -20 843 

 
 

  

    

Anläggningskapital 115 534 135 144 140 312 135 397 186 866 

årlig förändring -17 809 19 610 5 169 -4 915 51 470 

 
 

  

    

Eget kapital 124 126 127 823 117 431 134 327 164 952 

årlig förändring
 1/

 5 054 3 696 -10 391 16 895 30 625 

 
 

  

    

Verksamheternas nettokostnader i procent av  98 98 102 96 94 

skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning   
   

    

och kommunal fastighetsavgift. 
   

    

    

    

Verksamheternas nettokostnader - ökning i % -1,4 4,8 7,7 0,5 3,6 

Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning   -0,5 4,8 3,6 6,3 6,1 

och kommunal fastighetsavgift - ökning i %  
  

    

 
 

  

    

Balanslikviditet i % 112 92 75 99 82 

(omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)  
  

    

 
 

  
    

Soliditet i % 32 31 29 34 43 

(eget kapital/totalt kapital) 
   

    

    
    

Skuldsättningsgrad i % 57 58 60 54 45 

(skulder/totalt kapital)  
  

    

 
 

  
    

Låneskuldens andel av anläggn.tillgångarna i % 52 50 49 39 29 

 
 

  
    

Lån i banker och andra finansinstitut 155 300 165 300 167 850 109 700 80 450 

därav bokfört som kortfristig skuld 
2/
 9 800 12 200 13 200 9 800 30 100 

 
 

  
    

Eget kapital per invånare i kronor 13 702 13 997 12 807 14 455 17 464 

    
    

Låneskuld per invånare i kronor 17 143 18 101 18 306 11 805 8 518 

 
 

  
    

Genomsnittlig räntesats på anläggningslån  3,0 2,7 2,7 2,1 2,1 

 
 

  
    

Antal invånare 31 december 9 059 9 132 9 169 9 293 9 445 

     
  

      1/ 
I de fall förändring av eget kapital avviker från årets resultat beror detta på direktbokning av 

kostnader mot eget kapital (byte av bokföringsprincip) 

      2/
 Det kommande årets amorteringar definieras som kortfristig skuld 
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Finansiering av kommunens löpande verksamheter 

 
 
Intäkternas fördelning (mnkr) 
 2015 2016 

Skatteintäkter 388,3 406,7 

Generella bidrag och utjämning 93,7 104,6 

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

Försäljningsmedel 1,1 0,7 

Taxor och avgifter 17,0 20,6 

Hyror och arrenden 6,8 7,0 

Bidrag  60,6 100,3 

Försäljn. verksamhet o 
entreprenad 

3,7 4,1 

Försäljning av anläggningstillg. 3,2 2,0 

Summa 573,2 645,8 

 
Kostnadernas fördelning (mnkr) 
 2015 2016 

Arbetskraft 293,9 307,2 

Material och tjänster 199,4 236,7 

Pensionskostnader 20,9 20,8 

Bidrag och transferering 26,9 28,7 

Avskrivning o nedskrivning 15,0 21,8 

Summa 556,1 615,2 

 
Nettokostnaden för den kommunala 
servicen per invånare (kr) 
 2015 2016 

Antal invånare 9 293 9 445 

För- och grundskoleverksamhet 16 466 16 581 

Äldreomsorg 14 623 14 862 

Individ- och familjeomsorg 5 117 5 206 

Gymnasie- och vuxenutbildning 4 340 4 633 

Bibliotek, kultur och fritid 1 954 1 974 

Fysisk och teknisk planering 352 1 446 

Gator, vägar och parker 982 1 095 

Kommungem. verksamheter 2 598 1 081 

Räddningstjänst o samhällskydd 947 972 

Övriga verksamheter 2 071 1 821 

Summa kr/invånare 49 450 49 672 

 
 

 
 

59% 
26% 

15% 

Var kommer pengarna i från? 

Skatteintäkter

Avgifter, ersättningar, övriga bidrag

Generella statsbidrag och utjämning

50% 

38% 

3% 
4% 5% 

Vad användes pengarna till? 

Arbetskraft Material o tjänster

Pensionskostnader Avskrivning

Bidrag och transferering
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Kommunstyrelsens  

ordförande 

 

Marie Larsson 

Bokslutet redovisar ett 
positivt resultat på 30,6 mkr 
och det är glädjande och 
visar att vi arbetat i rätt 
riktning. 2016 tog vi stora 
investeringsbeslut och det 
innebär att vi fortsatt måste 
ha stort fokus på den 
ekonomiska utvecklingen. 
Detta för att vi ska kunna 
möta framtida behov och 
utmaningar och klara av att 
behålla en kvalitativ välfärd. 
 
Individ och familjeomsorgen 
har haft många svåra år 
bakom sig. Med en hög 
kostnadsutveckling och 
svårigheter med att rekrytera 
personal. Vilket inneburit 
vakanser i verksamheten. 
Under året har IFO kommit 
tillrätta med kostnadsutveck-
lingen och haft en budget i 
balans. De har även lyckats 
rekrytera personal och idag 
har man personer på plats 
på samtliga tjänster. Detta är 
viktigt för att kunna arbeta 
förebyggande och med hög 
kvalité.  
 
Vård och omsorg har haft 
många svåra utmaningar 
under året. Vi har en 
åldrande befolkning med 
ökat omsorgsbehov och vi 
måste ställa om för att möte 
de behov som finns i vårt 
samhälle. Jag vill rikta ett 
stort tack till samtlig personal 

som gjort ett fantastiskt 
arbete i en ansträngd 
situation. Under året tog 
Älvkarleby kommun beslutet 
att bygga ett nytt vård och 
omsorgsboende. Det är det 
största investeringsbeslutet i 
kommunens historia och jag 
ser fram emot hösten 2019 
då boendet planeras vara 
färdigställt.  
 
Vi fortsätter vårt effektivise-
ringsarbete för att säker-
ställa att vi gör rätt saker, på 
rätt sätt, på rätt plats och i 
rätt tid. 
 
Vi har en fortsatt positiv 
befolkningsutveckling i 
kommunen och den 31 
december 2016 var invånar-
antalet 9 445 personer. Vi 
har inte varit så många 
sedan 1983. När vi växer 
ökar också kraven på 
bostäder, skollokaler etc. 

  
Bostadsbristen i kommunen 
har fortsatt att öka under 
året. Vårt kommunala 
bostadsbolag planerar ny-
produktion i centrala 
Skutskär och förbereder för 
möjlighet att bygga fler 
bostäder om efterfrågan 
finns. Vi antog en bostads-
försörjningsplan som visat 
att det finns ett stort behov 
av bland annat tillgänglig-
hetsanpassade bostäder och 
tillsammans med vårt 
kommunala bostadsbolag 
ska vi planera för bostads-
försörjning.  
 
Skolan ska fortsätta ut-
vecklas så att våra elever 
når goda resultat. Vi har 
under året arbetet aktivt för 
att motverka hemmasittare 
samt avhopp från gymnasiet. 
Vi vet idag att statistiken 
säger att om en ungdom 

klarar av ett gymnasie-
program är utsikterna att få 
ett arbete goda. Vi ska se till 
att våra ungdomar står väl 
rustade inför sitt vuxenliv. 
Vår skolpersonal gör ett 
mycket gott arbete och det 
ska vi vara stolta över.  
 
Våra framtida utmaningar 
ligger i att utveckla 
kommunen i fortsatt positiv 
riktning. Vi måste se till att vi 
klarar framtida utmaningar 
och göra rätt prioriteringar 
för att säkerställa kvalitén i 
välfärden. 
 
Vi har en väl fungerande 
kollektivtrafik och under året 
återinfördes anropsstyrd 
trafik till Gårdskär, Långsand 
och Älvkarleö. Det förenklar 
vardagen och bidrar till 
service i fler delar av 
kommunen.  
 
Vi måste fortsätta att arbeta 
aktivt för att minska arbets-
lösheten och motverka att 
människor hamnar i ett 
utanförskap. Under året togs 
beslut att slå ihop arbets-
marknad, integration och 
näringsliv. Dessa verksam-
heter ligger nu under 
kommunstyrelsen. Det bidrar 
till ett ökat samordnat 
arbetssätt.  
 
Vi har många utmaningar 
men det finns en positiv 
anda i kommunen och vi är 
definitivt på rätt väg! 
 
Vi har en mycket engagerad 
personal inom kommunens 
olika verksamheter och jag 
vill rikta ett stort tack till alla 
för er insatts under 2016.  
Jag vill också rikta ett tack 
till kommunens förtroende-
valda för ett gott arbete! 
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Legal struktur 2016 
 

Organisationsskiss över politisk organisation och mandatfördelning samt nämnder, förvaltningar, 

kommunala bolag, samverkansbolag och kommunalförbund. 
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Vision 

 

 

 

 

 
Majoriteten i Älvkarleby kommun, Social-
demokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, 
bygger sin samverkan på en gemensam 
målsättning att få fart på utvecklingen i 
kommunen. Genom en tydlig politisk styrning 
med fokus på hållbar tillväxt, utbildning, kvalitet i 
välfärden och ordning och reda i kommunens 
verksamheter skapas en tydligare riktning framåt.  
 

Vision och Mål  
Alla ska vilja bo i Älvkarleby kommun!  
Vår kommun är en mindre kommun där många 
känner varandra, där skolorna är mindre, där 
barnen blir sedda och får den start i livet som 
krävs för ett fungerande vuxenliv.  
 
Här finns möjlighet till attraktivt boende och 
fantastiska rekreationsmöjligheter.  
 
Här kan vi med tillförsikt se fram emot ett tryggt 
åldrande och god vård.  

 
Attraktiv kommun  
Vi vill att antalet invånare i kommunen ska 
fortsätta öka. För att det ska bli möjligt, är tillgång 
till bostäder och attraktiva tomter en 
nödvändighet för inflyttning.  
Våra fina naturmiljöer är något vi måste vårda för 
framtiden och bidra till att flera människor kan ta 
del av.  
Våra barn och unga ska ges möjlighet till bra 
utbildning och meningsfull fritid där 
föreningsstödet är viktigt att i möjligaste mån 
värna om.  
För att ett samhälle ska utvecklas är det 
betydelsefullt att det finns ett aktivt företagande. 
  

 Antalet medborgare minst 9300 personer år 
2020  

 Skola och utbildning ska hålla hög kvalitet  

 Tillgång till ett varierat utbud av olika 
boendeformer  

 Utveckla och marknadsföra våra naturmiljöer.  

 Ett rikt kultur och föreningsliv med fokus på 
barn och unga  

 Utveckla starkt näringsliv och varierat 
näringsliv.  

 
Långsiktig och hållbar 
utveckling  
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.  
 
Vi behöver fortsätta och även utöka samarbetet 
med andra kommuner, vilket möjliggör för oss att 
kunna satsa mer på kärnområdena, vård- skola- 
och omsorg.  
 
Vi vill arbeta för att medvetandegöra alla i 
kommunen om vikten av att hushålla med våra 
energiresurser. Kunskap om miljöns betydelse 
ska genomsyra undervisningen i våra skolor. 
  

 Minskad arbetslöshet och utanförskap.  
o Arbetslösheten ska minst halveras till 

2020 baserat på 2015 års siffror.  
 

 Minskad miljöpåverkan.  
o Minskad energianvändning med 10% år 

2016, 20 % år 2020, mäts från år 2014  
 

God service  
Samhällets framtid är våra unga, därför är det 
viktigt att de får en bra start i livet. Därför ska 
kommunen tillhandahålla fullt utbyggd 
barnomsorg med god kvalitet.  
 
God kvalitet inom vård och omsorg kännetecknar 
en bra kommun, därför kommer vi att förstärka 
budgeten för att möta det ökande behovet av 
hemtjänst och platser för omsorgsboende. 
  
Vi vill arbeta för bättre tillgång till bredband som 
ger ökade möjligheter för människor att bo och 
arbeta i vår kom mun, det skapar också bättre 
villkor för företagen.  
 
Allmänna kommunikationer ska vara 
lättillgängliga, det ska vara enkelt att t.ex. 
arbetspendla.  
 

 God omsorg präglad av kvalitet och trygghet.  
 

 Väl utbyggd infrastruktur.  
 

Demokrati och delaktighet  
Älvkarleby kommun ska präglas av öppenhet och 
delaktighet.  
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Kommuninvånarna ska uppleva att det är lätt att 
få service från kommunens verksamheter.  
 
Det ska vara enkelt att söka och få information 
om kommunen. Hemsidan och e-tjänster ska 
fortsätta utvecklas.  
 

 Främja mångfald och öppenhet.  
 
 
 
 

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv  
Målet nedan följs upp i årsredovisningen.  
 

Mål  Förklaring  

Kommunen ska årligen förbättra sitt 
kostnadsläge  
Uppföljning sker årligen mot standardkostnader  

Älvkarleby kommun har en relativt hög 
kostnadsnivå, vilket bl.a. kommer ti I l 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 m.m.  
Målet ska nås genom att kommunen bedriver 
en effektiv controllerfunktion.  

 

 

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv  
Målen nedan följs upp i delårsrapport och årsredovisning.  
 

Mål  Förklaring  

Årets resultat når inte SKLs rekommendationer 
enligt god ekonomisk hushållning på minst 2% 
av skatteintäkter, men är kommunens framtida 
målsättning.  

Om målet uppfylls så innebär detta, att dagens 
generation inte överför ytterligare kostnader till 
kommande generationer och att det reala 
värdet av det egna kapitalet säkerställs.  

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

Soliditeten visar hur stor del av kommunens 
bokförda tillgångar som är finansierade med 
eget kapital och alltså inte genom någon form 
av skuldsättning. En högre soliditet ger en på 
sikt högre ekonomisk beredskap.  
I Älvkarleby kommun uppgick soliditeten 
till 28 %.  

Likvida medel ska i genomsnitt under ett år 
uppgå till 15 miljoner kronor.  

Kommunkoncernen har en kredit på 20 
miljoner kronor kopplat till sitt koncernkonto.  
Krediten är en form av upplåning, som bara 
ska nyttjas i undantagsfall och utbetalningarna 
fluktuerar under året och saker kan hända som 
gör att inbetalningarna till kommunen stryps. 
Därför behövs en likvidreserv, och 15 miljoner 
kronor kan bedömas vara en rimlig nivå och 
motsvarar cirka två veckors utbetalningar.  
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Vår värdegrund 
 

 
 
Förtroendevalda, chefer och medarbetare i samspel 
Älvkarleby kommun präglas av närhet och trygghet mellan förtroendevalda, chefer, medarbetare och 
medborgare.  
 
Vi träffas i samhället, våra grannar utbildar våra barn och de tar hand om våra föräldrar. Det finns en 
trygghet i att vara del i en helhet där vi känner varandra.  
 
Vår värdegrund skapar samsyn och tydliggör våra etiska värden och normer som är grunden för vårt 
arbete. Den ska utstråla värme, värdskap och förtroende.  
 
Alla ska veta vilka förväntningar och krav vi har när det gäller hur vi förhåller oss till varandra och vårt 
uppdrag; att erbjuda välfärd, service och tjänster till våra medborgare, nu och i framtiden.  
 
Vilja, mod, helhetssyn och respekt ska genomsyra allt vi gör oavsett om vi är förtroendevalda, chefer 
eller medarbetare. 
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Förvaltningsberättelse 
 
Ett grundläggande syfte med redovisning och finansiell rapportering i kommuner är att lämna 
information som ger en rättvisande bild av resultat och ställning. Hur redovisningsskyldigheten ska 
fullgöras regleras av lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Ett övergripande krav i lagen om 
kommunal redovisning är att bokföring och redovisning ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer 
med god redovisningssed. 
 
Årsredovisningen 
Lagens 3:e kapitel tar upp 
årsredovisningen och dess syfte. 
Årsredovisningen skall redogöra 
för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och 
den ekonomiska ställningen vid 
räkenskapsårets slut. 
 
Årsredovisningen skall bestå av: 
1. en förvaltningsberättelse, 
2. en resultaträkning, 
3. en balansräkning, 
4. en finansieringsanalys, och 
5. en sammanställd redovisning 
som omfattar även kommunal 
verksamhet som bedrivs genom 
annan juridisk person. 
 
Resultaträkningen, 
balansräkningen och 
finansieringsanalysen får 
kompletteras med upplysningar i 
noter. Ansvaret för årsredo-
visningens upprättande har 
kommunstyrelsen. Specifikation 
till årsredovisningen finns upp-
rättade i bokslutspärmar där varje 
sammandragen post i balans-
räkningen som ingår i årsredo-
visningen specificeras i en 
särskild förteckning.  
 
Förvaltningsberättelsen 
Förvaltningsberättelsen skall 
innehålla en översikt över 
utvecklingen av kommunens 
verksamhet. Upplysningar skall 
även lämnas om: 
 
1. sådana förhållanden som inte 

skall redovisas i 
balansräkningen eller 
resultaträkningen men som är 
viktiga för bedömningen av 
kommunens resultat eller 
ställning, 

2. sådana händelser av 
väsentlig betydelse för 
kommunen som har inträffat 
under räkenskapsåret eller 
efter dess slut, 

3. kommunens förväntade 
utveckling, 

4. väsentliga 
personalförhållanden,  

5. andra förhållanden som är av 
betydelse för styrningen och 
uppföljningen av den kommu-
nala verksamheten. 

 
Avsnittet väsentliga personalför-
hållanden ska särskilt innehålla 
upplysningar om de anställdas 
frånvaro på grund av sjukdom 
under räkenskapsåret.  
En samlad redovisning av 
kommunens 
investeringsverksamhet. En redo-
visning av hur utfallet förhåller sig 
till den budget som fastställts för 
den löpande verksamheten. 
 
Balanskravet 
Upplysningar om dels årets 
resultat efter 
balanskravsjusteringar, dels detta 
resultat med justering för 
förändring av 
resultatutjämningsreserven 
(balanskravsresultat). 
Balanskravsjusteringar görs 
genom att följande uppgifter inte 
beaktas vid beräkningen av årets 
resultat: 
 
1. realisationsvinster som inte 

står i överensstämmelse med 
god ekonomisk hushållning, 

2. realisationsförluster till följd av 
försäljning som står i 
överensstämmelse med god 
ekonomisk hushållning, 

3. orealiserade förluster i 
värdepapper, och 

4. återföring av orealiserade 
förluster i värdepapper. 

 
Är resultatet av balanskravs-
justeringen negativ, ska det i 
förvaltningsberättelsen för det 
året anges när och på vilket sätt 
man avser att göra den i 8 kap. 5 
a § kommunallagen (1991:900) 

föreskrivna regleringen av det 
negativa balanskravsresultatet. 
 
Mål och ekonomisk ställning 
Förvaltningsberättelsen ska inne-
hålla en utvärdering av om målen 
och riktlinjerna enligt 8 kap. 5 § 
andra stycket kommunallagen 
(1991:900) har uppnåtts och 
följts. Förvaltningsberättelsen ska 
även innehålla en utvärdering av 
kommunens ekonomiska ställ-
ning. Lag (2012:799). 
 
Sammanställd redovisning 
Sådana upplysningar som avses 
i förvaltningsberättelsen skall om-
fatta också sådan kommunal 
verksamhet som bedrivs genom 
andra juridiska personer förutom 
särskilda upplysningar om sjuk-
frånvaro. Särskilda upplysningar 
om ekonomi och verksamhet 
skall lämnas om sådana juridiska 
personer i vilka kommunen har 
ett betydande inflytande 
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Omvärlden 
 
Efter finanskrisen har den svenska ekonomin lyfts 
kraftigt och det ekonomiska tappet har utraderats. 
Detta skedde framför allt under 2010 och 2011 ned 
export och investeringar som drivkraft. Även 
sysselsättningen återhämtade sig påtagligt under 
dessa år. Det var ändå inte tillräckligt för att lyfta 
Sverige ur lågkonjunkturen och under åren 2012-2014 
växte ekonomin påfallande trögt och arbetslöshets-
siffrorna var fortsatt höga. Den lågkonjunktur som 
följde efter Lehman-kraschen kan bäst beskrivas som 
”lång och seg” - ”djup” var den endast en kort tid. 
 

Frånvaron av stora inhemska problem har varit en 
viktig faktor till att svensk tillväxt ändå höll uppe bättre 
än i flera andra europeiska länder. Förutsättningarna 
för den inhemska efterfrågan var därmed i huvudsak 
goda. Tillväxtdynamiken i ekonomin håller nu på att 
skifta på flera plan. Framförallt kommer investerings-
takten att mattas av. Vi räknar dock med fortsatt högt 
bostadsbyggande.  
 
I ”Swedbank Economic Outlook” skriver banken: 
Tillväxten i Europa och USA visar motståndskraft trots 
den globala oron. Fler nya jobb skapas, inflationen 
tickar uppåt från låga nivåer och framtids-tron har 
stärkts hos både företag och konsumenter. 
Inköpschefsindex för tillverknings- och tjänste-
industrin såväl som konsumentförtroendet talar för att 
vi får se en starkare tillväxt i både Europa och USA 
under de kommande månaderna. Sviterna efter 
finanskrisen börjar så sakta släppa greppet om 
ekonomierna och vi räknar med att den globala 
tillväxten tilltar under 2017. Under 2017 kommer 
effekterna av brexitomröstningen och Trumps 
valseger att börja märkas. Valen som ska hållas i 
Europa och geopolitisk spänning gör att politiska 
risker förblir höga.  

I USA blir konjunkturcykeln allt mer mogen. 

Sysselsättningen har ökat i 82 månader, vilket är den 
längsta perioden i historien. Detta kommer leda till 
privatkonsumtionen ökar, och den är en viktig faktor 
för tillväxten i USA. Trump väntas föra en 
stimulansinriktad finanspolitik som leder till högre 
tillväxt. Vi räknar med att effekterna av nya reformer 
börjar synas i slutet av 2017 och framåt.  
Euroområdet ligger inte lika långt framme i 
konjunkturcykeln och kan således växa över potential 
tillväxt under ett antal år framöver. Arbetslösheten har 
sjunkit till en genomsnittlig nivå om ungefär 10 
procent. Konjunkturen får stöd från de låga räntorna 
och ECB:s kvantitativa lättnader. 
 
Den snabbt växande befolkningen kommer att vara en 
viktig motor för den svenska ekonomiska 
utvecklingen. Den kan vara mycket positiv för svensk 
tillväxt både på kort och på lång sikt. Det beror inte 
minst på att den ansträngda bostadsmarknaden 
pressas ytterligare. Behovet av reformer för bättre 
fungerande bostads- och arbetsmarknader blir allt mer 
akuta. Bristen på reformer begränsar en annars god 
utveckling i svensk ekonomi och gör oss mer sårbara. 

 
I en osäker omvärld har Sverige goda förutsättningar 
för fortsatt god tillväxt. De globala politiska riskerna är 
mycket stora, men kortsiktiga indikatorer pekar på en 
god BNP-utveckling både i Europa och i USA. Det 
bidrar till en högre investeringstillväxt i företagssektorn 
och en ökande export för Sverige. Det är dock inte 
avgörande för svensk tillväxt de närmsta åren. Istället 
är det främst inhemsk efterfrågan som fortsätter att 
driva svensk ekonomi. 
Den snabba befolkningsökningen innebär att 
investeringsbehoven är stora. Det är framför allt 
investeringar i offentlig sektor och bostäder som bidrar 
till tillväxten. Offentlig konsumtion ökar om än i en 
lägre takt än i fjol då en växande befolkning ställer 
krav på välfärds-tjänster såsom sjukvård, skolor, 
förskolor och äldrevård. Sysselsättningen kommer 
fortsätta att växa därför att. behoven är stora inom 
offentlig sektor och privata tjänstesektor. Det bidrar till 
en god utveckling i hushållens disponibelinkomster, 
privat konsumtion och offentliga finanser. Ökade 
skatteintäkter väntas fortsätta stärka statens finanser 
och vi förväntar oss ett överskott i statens budget 
även under 2017. Den ekonomiska utvecklingen är 
dock inte odelat positiv.  
 
Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) Svensk ekonomi kan i nuläget beskrivas vara i 
konjunkturell balans vilket innebär en nivå på 
resursutnyttjandet som långsiktigt bör vara i samklang 
med en inflation på 2 procent. Vägen till konjunkturell 
balans har varit lång och svensk ekonomi har inte fått 
mycket hjälp från utvecklingen i omvärlden. Tvärtom 
har internationell tillväxt varit betydligt svagare än 
normalt och utvecklingen av svensk export har därför 
varit ganska knackig. Istället är det utvecklingen av 
inhemsk efterfrågan som i mångt och mycket bidragit 
till den svenska ekonomins återhämtning. Inte minst 
investeringarna har under de senaste åren ökat starkt. 
De senaste åren har också den offentliga 
konsumtionen ökat snabbt till följd av det mycket stora 
antalet asylsökande. Däremot har de svenska 
hushållen varit relativt återhållsamma med sina 
utgifter vilket bidragit till att hushållens sparande nått 
mycket höga nivåer. 
De senast årens starka tillväxt i svensk ekonomi har 
fört med sig en betydande ökning av antalet 
sysselsatta. Arbetslösheten har därmed gradvis 
sjunkit. Trots den positiva utvecklingen på 
arbetsmarknaden har löneutvecklingen varit fortsatt 
dämpad. Även priserna har ökat betydligt mindre än 
normalt, vilket föranlett Riksbanken att föra en fortsatt 
mycket expansiv penningpolitik med negativa räntor 
som följd. Den låga inflationen har inneburit att 
reallönernas utveckling har varit relativt god, trots 
relativt låga årliga nominella lönepåslag. 
I år beräknas BNP växa med 3,4 procent vilket är en 
bra bit mer än normalt. Den starka tillväxten kan, 
liksom under föregående år, i hög grad återföras på 
kraftigt stigande investeringar. Det stora antalet 
asylsökande gör också att statlig och kommunal 
konsumtion i år ökar kraftigt. 
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Kommunövergripande mål 

Översikt 
 

 Attraktiv kommun Långsiktig och hållbar  
  utveckling God service

 

Antal medborgare 
9300/2020  

Minskad arbetslöshet och 
utanförskap  

God omsorg präglad av 
kvalitet och trygghet 

 

Skola och utbildning ska 
hålla hög kvalitet  

Minskad miljöpåverkan 
 

Välutbyggd infrastruktur 

 

Tillgång till ett varierat 
utbud av olika 
boendeformer 

    

 

Utveckla, bevara och 
marknadsföra våra 
naturmiljöer 

    

 

Ett rikt kultur- och 
föreningsliv med fokus på 
barn och unga 

    

 

Utveckla starkt och 
varierat näringsliv 

    

 
 

 Demokrati och delaktighet God ekonomisk hushållning 

 
Främja mångkultur och öppenhet 

 

Årets resultat når SKL:s rekommendationer 
enligt god ekonomisk hushållning på minst 2 
% av skatteintäkter. 

  
 

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

  
 

Likvida medel ska i genomsnitt under ett år 
uppgå till 15 miljoner kronor. 

  
 

Kommunen ska årligen förbättra sitt 
kostnadsläge.  Uppföljning sker årligen mot 
standardkostnader 

 
 
 

Teckenförklaring 

 
= målet beräknas inte att nås 

 
= arbete inte ännu påbörjat 

 

= arbetet påbörjat men vi kan inte bedöma 
om målet nås 

 
= målet kommer troligtvis inte nås 

 
= målet kommer troligtvis nås  

 
= målet uppnått 
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Måluppfyllelse 
 

Attraktiv kommun 
Vi vill att antalet invånare i kommunen ska fortsätta 
öka. För att det ska bli möjligt, är tillgång till bostäder 
och attraktiva tomter en nödvändighet för inflyttning. 

Våra fina naturmiljöer är något vi måste vårda för 
framtiden och bidra till att flera människor kan ta del 
av. 

Våra barn och unga ska ges möjlighet till bra 
utbildning och meningsfull fritid där föreningsstödet 
är viktigt att i möjligaste mån värna om. 

För vårt samhälles utveckling är det betydelsefullt 
med ett livfullt företagande. 

  
Styrtal 
2016 

Antal medborgare  
 

9 300 
inv/år 
2020 

Skola och utbildning ska 
hålla hög kvalitet  

 

Tillgång till ett varierat 
utbud av olika 
boendeformer  

 

Utveckla och 
marknadsföra våra 
naturmiljöer  

 

Ett rikt kultur- och 
föreningsliv med fokus på 
barn och unga  

 

Utveckla starkt och 
varierat näringsliv 

 
 

Analys 

 
 
Älvkarleby kommun växer till stor del tack vare att fler 
utlandsfödda väljer att bosätta sig i kommunen 
genom så kallad egen bosättning kommunen. 
 

Invånarantalet, som gick ned åren 2011-2012, har 
sedan ökat 2015 och 2016 med 124 resp. 152 
invånare och uppgick vid årsskiftet till 9 445. För tio 

år sedan, 31 december 2006, uppgick befolkningen 
till 9 110 invånare. 
 

Under året flyttade 729 (730) personer in i 
kommunen och 574 (576) flyttade ut, vilket ger ett 
flyttningsnetto på 155 (154) personer. Under året 
föddes 90 (84) och 96 (113) avled.  
 
Till kommunen har under perioden januari-december 
2016 inflyttat totalt 170 nyanlända personer. Av dem 
har 122 personer bosatt sig i kommunen som första 
kommunplacering och av dem anlände enligt 
Migrationsverket 11 personer genom planerat 
mottagande. 48 personer har haft första kommun-
placering i annan kommun. Av dessa 170 personer 
är 23 avflyttade under året. 
 

 
 

 
 
Ett intensivt arbete pågår inom utbildningsverk-
samheten för att förbättra resultaten. Vi ser att 
meritvärdena ökar successivt men vi kan ännu inte 
se att behörigheten till yrkesprogrammen ökar. 
 
Detaljplan finns antagen för ett nytt hyreshus i 
Skutskärs centrum och Älvkarlebyhus har för avsikt 
att påbörja byggnation under 2017. Dialog förs med 
privat aktör som undersöker möjligheten till att bygga 
bostadsrätter i Skutskär. Beslut om ett nytt vård- och 
omsorgsboende med 127 platser har fattats och 
byggnation påbörjas under 2017. 
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Andelen deltagare i kulturskolan är relativt konstant. 
Kulturskolan blev avgiftsfri höstterminen 2011. Vi har 
ett konstant antal aktiva barn och ungdomar i våra 
idrottsföreningar. 
 
Besöker som tog in på hotell/vandrarhem ökade 
2016 i jämförelse med 2015. Antalet gästnätter har 
under oktober månad 2016 översteg med 10% 
antalet gästnätter för helåret 2015.  

 

 

 

 
 
Andelen nyregistrerade företag är konstant. Ingen 
satsning har gjorts på området men kommer att 
prioriteras under 2018. Företagsrankingen baseras 
på upplevelse och kan påverkas av olika faktorer. Vi 
har haft fokus på att ta fram besöksnäringsstrategi 
och varumärkesarbete vilket kan påverka vår närvaro 
ute hos företagen.  
 
Under 2016 nyregistrerades 35 (39) nya företag i 

kommunen, varav 18 (13) var aktiebolag. En ny-

registrering behöver inte betyda ett nytt företag, utan 

kan innebära ändrad bolagsform. Nyetableringen är 

genom åren relativt låg jämfört med många andra 

kommuner.  

Det totala antalet företag ligger på cirka 452, (423). 

Nio av dessa har fler än tjugo sysselsatta och cirka 

407 sysselsätter färre än fem. Knappt 27 % av 

företagen ägs och/eller drivs av kvinnor. 

Långsiktig och hållbar 
utveckling 

Kommunövergripande 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 
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resultat inom området innebär förbättrade 
levnadsvillkor för såväl barn som vuxna.  

Vi behöver fortsätta och även utöka samarbetet med 
andra kommuner, vilket möjliggör för oss att kunna 
satsa mer på kärnområdena, vård- skola- och omsorg.  

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

Arbetslösheten ska minst halveras till 2020 baserat på 
2015 års siffror.  
Minskad energianvändning med 10% år 2016, 20 % år 
2020, mäts från år 2014. 

 
  Styrtal 2016 

Minskad arbetslöshet och 
utanförskap  

 

Minskad miljöpåverkan 
 

 

 
Analys 

 

 
 

Antalet arbetslösa fortsätter att vara hög trots att vi 
befinner oss i en högkonjunktur i Sverige.  
Ungdomsarbetslösheten minskar vilket är ett resultat 
av ett aktivt arbete med den målgruppen tillsammans 
med arbetsförmedlingen. T.ex. har speed meetings 
genomförts tillsammans med företag och arbets-
förmedling. 
 
Antalet öppet arbetslösa (16-64 år) i kommunen 

minskade med 25 personer under 2016 och uppgick i 

december till 224 (249) personer. Tyvärr ökade 

antalet arbetslösa oavsett hur lång tid de gått 

arbetslösa. Antalet sökande i program med 

aktivitetsstöd ökade under året, 278 personer i 

december 2016 jämfört med 255 personer ett år 

tidigare. Totalt minskade antalet arbetslösa och 

personer i program från 504 i december 2015 till 502 

samma månad 2015. Det är vanligtvis fler män än 

kvinnor som är arbetslösa och inskrivna i program.  

Bland ungdomar 18-24 år ökade antalet öppet 

arbetslösa något och uppgick i december 2015 till 47 

(44) st. Antalet inskrivna ungdomar i program har 

minskat kraftigt från 91 st till 63. Totalt antal 18-24 år 

har minskat från 175 st till 146 st. Totalt har 

arbetslösheten ökat i såväl Älvkarleby kommun som 

länet men däremot sjunkit i riket.  

 

För att motverka arbetslösheten och verka för högre 

sysselsättning, arbetar kommunen att tillsammans 

med företagare utveckla näringslivet i kommunen 

med bl.a. företagarfrukostar och företagarföreningar. 

Som ytterligare ett led i detta arbete har en 

tillväxtstrategi arbetats fram. Kommunen har erhållit 

totalt 546 tkr från delegationen för unga till arbete för 

att dels ta fram en lokal överenskommelse dels för 

att minska ungdomsarbetslösheten. Syftet är att 

möjliggöra för målgruppen att öka sin förmåga att 

uppnå egen försörjning.  

 
 

Kommunens energiförbrukning fortsätter att minska 
som ett resultat av att effektivisera energi-
förbrukningen. En energikrävande husmodul till 
förskoleverksamheten har tagits bort. Solceller har 
införts på en nybyggd förskola i Älvkarleby vilket leder 
till mindre inköpt kWh/m

2
.
   

God service 

Kommunövergripande mål 
Samhällets framtid är våra unga, därför är det viktigt 
att de får en bra start i livet. Därför ska kommunen 
tillhandahålla fullt utbyggd barnomsorg med god 
kvalitet.  

God kvalitet inom vård och omsorg kännetecknar en 
bra kommun, därför kommer vi att förstärka budgeten 
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för att möta det ökande behovet av hemtjänst och 
platser för omsorgsboende.  

Vi vill arbeta för bättre tillgång till bredband som ger 
ökade möjligheter för människor att bo och arbeta i vår 
kom mun, det skapar också bättre villkor för företagen.  

Allmänna kommunikationer ska vara lättillgängliga, det 
ska vara enkelt att t.ex. arbetspendla.  

  
Styrtal 
2016 

God omsorg präglad av 
kvalitet och trygghet 

 
 

Väl utbyggd infrastruktur 
 

 

Analys 

 

 
 

Trenden är positiv och nämnden för utbildning och 
omsorg arbetar aktivt för att nå satta mål för 
delaktighet samt möjlighet till utomhusvistelse samt 
sociala aktiviteter.  

 
 
Bredbandsutbyggnad sker av ett privat företag i 
samråd med kommunen. Målet att bygga ut 
bredbandet beräknas kunna nås till 2020. 

Vi har åter igen fått anropsstyrd trafik till Gårdskär, 
Långsand och Älvkarleö efter dialog med Region 
Uppsala. Pendlingen ökar med Upptåget och nya 
parkeringsplatser har anlagts i vid Skutskärs tågstation 
och planer finns för ökade antal parkeringsplatser i 
Älvkarleby. 

Demokrati och delaktighet 

Kommunövergripande mål 
Älvkarleby kommun ska präglas av öppenhet och 
delaktighet. 
  
Kommuninvånarna ska uppleva att det är lätt att få 
service från kommunens verksamheter.  
 
Det ska vara enkelt att söka och få information om 
kommunen. Hemsidan och e-tjänster ska fortsätta 
utvecklas.  

  Styrtal 2016 

Främja mångfald och 
öppenhet 

 
 

Analys 

 
 

 

Lansering har skett av kommunens facebooksida 
vilket innebär att vi kan nå fler kommuninvånare på 
ett enkelt sätt. Arbetet med hemsidan sker löpande. 

Vid fördelning av föreningsbidraget har integration 
prioriterats.  
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Tillgång till bredband, Älvkarleby kommun 
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Medborgarenkät genomförs inte årligen och har inte 
genomförts för 2016. 

God ekonomisk hushållning 

Kommunövergripande mål 
Årets resultat når inte SKLs rekommendationer enligt 
god ekonomisk hushållning på minst 2% av 
skatteintäkter, men är kommunens framtida 
målsättning.  
Under några år genomför kommunen stora 
lånefinansierade investeringar, vilket påverkar 
soliditeten negativt, som därför tillåts minska till 30 % 
vid utgången av 2016. Därefter är målsättningen att 
soliditeten åter ska öka.  
Likvida medel ska i genomsnitt under ett år uppgå till 
15 miljoner kronor.  
Kommunen ska årligen förbättra sitt kostnadsläge. 
Uppföljning sker årligen motstandarskostnader 
Förklaring: 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 m.m. 
 

 
Utfall 
2016 

 Styrtal 2016 

Årets resultat, mnkr 30,6 
 

Minst 2% av 
skatte-
intäkterna  

Soliditet 43% 
 

Tillåts 
minska till 
30% år 2016 

Likvida medel mnkr 52,8 
 

Genomsnitt 
15 mnkr 

Kommunen ska 
årligen förbättra sitt 
kostnadsläge 

 
 

 

Analys 

 
 

 

Kommunens resultat motsvarar 6,0 % vilket är väl 
över rekommenderade 2%. Soliditeten för perioden 
är 43 % och likvida medel vid årets utgång är 52,7 
mnkr. Det positiva resultatet beror till stor del på 
statliga bidrag som baserats på andel mottagna 
flyktingar. För djupare analys se ekonomisk översikt, 
sid 19-22. 

Avvikelsen mot standardkostnaderna för Individ- och 
familjeomsorgen har minskat och där förbättrar vi vårt 
kostnadsläge. För samtliga verksamheter där vi kan 
mäta mot standardkostnad så ligger vi dock högre 
eller lika i kostnad.  

 
 
Sjukfrånvaron har minskat marginellt 6,81 dagar per 
anställd för år 2016 i jämförelse med 2015 års 6,90 
dagar/anställd. Vi genomför ett större arbete under 
2017 för att utreda orsaker och vidta åtgärder för att 
minska sjukfrånvaron. För djupare analys se 
personalbokslutet, sid 24-27. 
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Fördjupning  
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Ekonomisk översikt  

 
Årets resultat 
Kommunen redovisade 2016 ett 
ekonomiskt resultat på 30,6 miljoner 
kronor (mnkr) (budget uppgick till + 
5,1 mnkr). (2015 redovisades ett 
resultat på 16,9 mnkr.) Detta resultat 
kan betraktas som mycket god 
ekonomisk hushållning, om man 
följer schablonen om ett resultat på 2 
% av skatteintäkter och generella 
statsbidrag/utjämningsbidrag efter-
som kommunens resultat motsvarar 
6,0 %. De budgetavvikelser som har 
den största procentuella avvikelsen 
är:  
 

Transport och resor  - 34 % 
Bidragsintäkter  + 49 % 
 

De verksamheter som visar största 
avvikelserna mot budget är SBN 9,5 
mnkr, (AMI 7,0 o Tekniska 1,7), 
UTOM 12,3 mnkr (Ensamkommande 
6,6 mnkr, Utbildning 4,5 mnkr samt 
Vård och omsorg -2,1 mnkr). 
 
Resultatutjämningsreserv 
Från 2013 finns det i kommunallagen 
en möjlighet att under vissa 
betingelser reservera delar av ett 
positivt resultat i en resultat-
utjämnings reserv (RUR). Denna 
reserv kan sedan användas för att 
utjämna intäkter över en konjunktur-
cykel. RUR är frivillig att tillämpa och 
de kommuner och landsting som 
tänker göra det, måste besluta om 
hur reserven ska hanteras. 
Resultatutjämningsreserverna gör 
det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt 
reservera en del av överskottet i 
goda tider och sedan använda 
medlen för att täcka underskott som 
uppstår till följd av lågkonjunktur. 
 
Älvkarleby kommun antog i septem-
ber 2013 riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv. Älvkarleby 
kommun får reservera högst ett 
belopp motsvarande den del av årets 
resultat efter balanskravsjusteringar 
som överstiger två procent av 
summan av skatteintäkter samt 
generella statsbidrag och utjämning, 
vilket 2016 uppgick till totalt 10,2 
mnkr, medan balanskravs-resultatet 
29,5 mnkr för 2016. Detta möjliggör 
en avsättning till resultatutjämnings- 
reserven på totalt 18,4 mnkr 

Balanskravet 
Kommunallagen kräver att om kostnaderna överstiger intäkterna, ska 
resultatet regleras under de kommande tre åren, så att det egna 
kapitalet återställs. Då 2016 års resultat blev positivt, finns inget 
negativt resultat att balansera kommande år.  

 

Nedan följer en beräkning av balanskravsresultatet 
(belopp i tkr) 

2016 

Årets resultat enligt resultaträkning 30 625 

Justering av samtliga realisationsvinster -1 999 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 28 626 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -18 399 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 

Årets balanskravsresultat 10 227 
 

Resultatutjämningsreserv (2% av skatteintäkter 
och bidrag) 

2016 

Skatteintäkter 406 688,0 

Bidrag och avgifter 104 602,5 

Summa skatter och bidrag 511 290,5 

2% av skatter och bidrag 10 225,8 

Att avsätta till resultatutjämningsreserv 18 399,4 
 
 Nämndernas budgetutfall 
Budgetavvikelserna för revisionen, kommunstyrelsen och nämnderna 
fördelar sig enligt följande:  
 

Budgetavvikelser mnkr/år 2015 2016 

Revision 0 0,1 

Kommunstyrelse 1 2,5 

Samhällsbyggnadsnämnd 4,3 9,5 

Utbildnings- och omsorgsnämnd 6,1 12,3 

Driftbudgetprojekt -0,1 -6,4 

Summa 11,3 18,0 
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Nämndernas budgetutfall komm-
enteras i respektive verksamhets-
berättelse. Nedan kommenteras 
övergripande utbildnings- och 
omsorgsnämndens utfall. 
 
I utbildnings- och omsorgsnämndens 
överskott på 12,3 mnkr ingår positiva 
resultat inom intraprenaden KunDa 
med 1,3 mnkr som enligt 
överenskommelse med nämnden 
följer med verksamheten till 2017. 
Övriga verksamheter, (förutom 
Administration -0,1 mnkr och Vård 
och Omsorg -2,1 mnkr) redovisade 
budgetöverskott. 
 
Vård- och omsorg redovisade 
gentemot internbudgeten ett utfall på 
-2,1 mnkr (-4,5 mnkr). Beror främst 
på ökade personalkostnader till följd 
av väsentligt fler ärenden inom 
hemtjänsten, vikariekostnader, såväl 
som att de köpta platserna inom 
särskilt boende räknats upp mer än 
beräknat. 
 
Individ- och familjeomsorg, (inkl 
ensamkommande) har ett överskott 
på totalt 8 005 tkr. Individ- och 
familjeomsorgen har väsentligt 
förbättrat sitt kostnadsläge. Verk-
samheten har gått från att ligga 
88,8% över den nationella standard-
kostnaden 2014, till att 2015 ligga 
30,9 % över.  
 
Tack vare skattehöjningen och hårt 
arbete ute på förvaltningarna har 
kommunen lyckats vända ett stort 
underskott till ett bra ekonomiskt 
resultat. Dock finns det fortfarande 
utmaningar i kommunen med 
obalanser mellan verksamheter, 
stora framtida investeringar, höga 
arbetslöshetssiffror och hög in-
vandring som kommer att kräva 
tydliga politiska prioriteringar. 
 
 
Verksamheternas kostnader   
Bortsett från skatteutdebiteringen 
kan kommunen bara i mindre 
utsträckning påverka intäktssidan. 
Det är därför av stor vikt, att 
kostnadsutvecklingen kan kontrol-
leras. 
Verksamheternas nettokostnader 
enligt resultaträkningen ökade med 
3,6 % mellan 2015 och 2016, 
(föregående period 0,5 %), vilket var 
betydligt mindre än ökningen av 
skatteintäkter, kommunalekonomisk 

utjämning, generella statsbidrag och fastighetsavgifter, 6,1 %, som 
ska finansiera nettokostnaderna. Effekten av detta förhållande syns i 
det kraftigt förbättrade resultatet 2016. Då 2016 är ett enskilt bra år då 
resultatet kan betraktas som god ekonomisk hushållning, så måste ett 
fortsatt arbete göras för att hålla ner nettokostnadsutvecklingen de 
kommande åren för att inte tvingas till ytterligare en skattehöjning 
förutom de som är betingade av de stora investeringsbehoven som 
föreligger. 
 
Finansiella mål 
Kommunfullmäktige antog nedanstående finansiella mål för 2016.  
Med anledning av det ovan beskrivna överskottet nåddes målet för 
årets resultat med marginal och även målet för soliditeten och likvida 
medel nåddes under 2016.  
 

Kriterier Mål Utfall 

Årets resultat (mnkr), Budget 5,1 30,6 

Likvida medel (mnkr) 15 52,8 

Soliditet (%) för perioden 30 43 

 
 
Soliditet 
Soliditeten ökade under 2016 med hela nio procent enheter till 43 % 
tack vare det positiva resultatet och amortering av befintliga lån. 
 
Kommunen har genom åren haft en låg soliditet och målet är att 
successivt höja den, vilket också har skett. Som exempel kan nämnas, 
att för ca tio år sedan uppgick soliditeten till endast 21 %. En 
förhållandevis hög soliditet förbättrar den ekonomiska handlings-
friheten.  
 
Om avsättning skulle ske i balansräkningen för åtaganden för 
pensionsavtal före 1998 (se under ”Pensionskostnader...” sid 22), 
skulle kommunen drabbas av ett negativt eget kapital och därmed 
negativ soliditet. 
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Kommunen kommer under de 
närmaste åren att genomföra flera 
större investeringsprojekt, som ska 
finansieras via upplåning. Detta 
kommer att leda till en högre 
balansomslutning, vilket kan leda till 
en lägre soliditet, även om 
kommunen redovisar positiva 
resultat. 
 
Rörelsekapital och likvida medel 
Rörelsekapitalet är skillnaden mellan 
omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder och visar kommunens 
betalningsberedskap på kortare sikt. 
Vid årsskiftet uppgick rörelsekapitalet 
till totalt -21,9 mnkr, d.v.s. 
omsättningstillgångarna var lägre än 
de kortfristiga skulderna. Per 2015-
12-31 uppgick rörelsekapitalet till -1,1 
mnkr. Det negativa rörelsekapitalet är 
hanterbart och utgör ingen ekonomisk 
risk. De likvida medlen, inkl. 
kortfristiga placeringar, har under 
året varit onödigt höga, bl.a. 
beroende på flera försenade 
investeringsobjekt. Under 2016 
minskade de likvida medlen något 
och med stora investeringsbehov 
under kommande år så kommer de 
likvida medlen att minska ned mot 
det finansiella målet. 
 
Upplåning  
Kommunens långfristiga upplåning 
uppgick vid årsskiftet till totalt 50,35 
mnkr (99,9 mnkr). Den kortfristiga 
låneskulden, d.v.s. den del av lånen 
som amorteras inom ett år, uppgick 
till 30,1 mnkr (9,8 mnkr). Totala 
låneskulden minskade under året 
med 29,6 mnkr till 80,5 (109,7) mnkr. 
 
Kommunen löste lån på totalt 25,7 
mnkr under 2016 och amorteringarna 
uppgick till 3,9 mnkr. 
 
Under flera år har kommunen haft 
placeringar med kraftig, och något 
riskabel, betoning på korta 
bindningstider. Från år 2011 har 
kommunen agerat mot en mer 
långsiktigt placerad lånestock. Den 
genomsnittliga räntesatsen var under 
året 2,1 % (2,7 %).  
 

 
 
Avskrivningar och nedskrivningar 
Planenliga avskrivningar uppgick till 15,8 mnkr (14,7) mnkr. 2016 
gjordes en nedskrivning av för högt värderad anläggningstillgång med 
6,0 mnkr, (0,3 mnkr).  
 
Kommunens investeringar, exklusive exploateringar, uppgick under året 
till 16,6 mnkr (13,8 mnkr). Budget uppgick till 60,8 mnkr (33,0 mnkr). Av 
de större investeringar som inte förbrukat sina medel i år är 
Dragmossen, Sörgärdets kök och Tallmon. Ej förbrukade anslag för 
icke färdigställda projekt inom kommunen kommer att föras över till 
2017 på totalt 21,2 mnkr. 
 

Större investeringar 2016 mnkr 

Projektering Tallmon 2,8 

Asfaltering gator och vägar 1,5 

IT tillgångar 1,2 

Stor gräsklippare 0,9 

Säkerhet- och passagesystem 0,7 

Gräsklippare 0,6 

Asfaltering Myrhagsvägen 0,5 

Bodaskolan yttre miljö 0,5 

Övriga investeringar 7,9 

Summa investeringar 16,6 

 
Pensionskostnader och pensionsåtaganden 
Kommunen redovisar sin pensionsskuld enligt den lagreglerade s.k. 
blandmodellen. Denna modell innebär, att den gamla skulden (avtal 
före 1998) redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen i ba-
lansräkningen, medan den nya skulden (från 1998) redovisas i 
resultat- och balansräkningarna. Även löneskatt på pensionsskulden 
redovisas.  
 
Pensionskostnaderna uppgick 2016 till 26,0 mnkr (26,5 mnkr) inkl. 
löneskatt fördelat enligt tabellen nedan. 

Pensionskostnader (mnkr) 2015 2016 

Pensionsutbetalningar 12,1 13,1 

Avgiftsbestämd ålderspension 13,2 12,6 

Skuldförändring exkl. ÖK-SAP 1,3 0,4 

ÖK-SAP (särskild avtalspension) -0,7 -0,6 

Finansiell kostnad 0,6 0,5 

Totalt (inkl löneskatt) 26,5 26,0 
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Ansvarsförbindelse, pensionsskuld m.m. per 31 december 2015 och 
2016 i mnkr återfinns i tabellen på nedan. Beloppen inkluderar 
särskild löneskatt. 

Pensionsförpliktelser (mnkr) 2015 2016 

1. Avsatt för pensioner 43,5 44,0 

2. Ansvarsförbindelse 220,9 213,0 

3. Avgiftsbestämd ålderspension 12,7 12,6 

4.  Totala pensionsförpliktelser 277,1 269,6 

5. Pensionsmedel (bokfört värde) 1,0 1,0 

6. Pensionsmedel (markn.värde) 1,0 1,0 

Återlånade medel (p.4 ./. p.6) 276,1 268,6 

 
Pensionsmedlen avser avsättningar som kommunen gjorde 2001 till 
tre fonder i Nordea. 
 
Borgensåtaganden 
Under de senaste åren har solidariskt borgensåtagande ingåtts för 
Kommuninvest. 

Det är högst osannolikt att det solidariska borgensåtagandet för 
Kommuninvest till någon del ska behöva infrias. Kommuninvest har 
hög finansiell styrka och högsta rating från de båda 
kreditvärderingsinstituten Moody’s och Standard & Poor’s. Upplåning 
sker med betryggande säkerheter. 

AB Älvkarlebyhus har mycket hög soliditet och låg vakansgrad, 1,1 % 
i genomsnitt 2016, av det uthyrningsbara beståndet. Risken är liten 
att kommunen ska tvingas att infria borgensåtagandet. 

Nedan visas en tabell över borgensåtagandena indelade i fyra 
grupper: 

Borgen per 31/12 2015 2016 

AB Älvkarlebyhus 105,2 100,0 

Älvkarleby Vatten AB 61,0 66,3 

Bostadsrättsföreningar 5,8 5,7 

Egnahem 0,1 0,1 

Övriga 0,4 0,3 

Totalt 172,5 172,4 

 
Skatteutdebitering 
Skatteutdebitering 2016 (totalt för både kommun och landsting samt 
enbart kommun) i Älvkarleby kommun i jämförelse med två 
närliggande kommuner och vägt medelvärde för länet och hela landet. 
 

Kommun 
Kommun 

och 
landsting 

Därav 
kommun 

Älvkarleby 34,40 22,69 

Gävle 33,77 22,26 

Tierp 32,70 20,99 

Uppsala län 32,98 21,27 

Hela landet 32,12 20,75 

 

Med 22,69 hamnade Älvkarleby på 
276 plats, (2014 plats 245), av landets 
289 kommuner (Gotland undantagen i 
detta sammanhang) över de högsta 
skattesatserna. 
 
Känslighetsanalys 
Av följande tabell framgår hur olika 
faktorer och åtgärder påverkar 
kommunens ekonomiska situation: 

Åtgärd Höjning 
Årseffekt 

mnkr 

Skattehöjning/
-sänkning 

1 kr 19,0 

Bruttokostnad
sförändring 

1 % 6,0 

Löneökn. inkl. 
sociala 
avgifter 

1 % 3,1 

Räntehöjning/-
sänkning 

1 % 1,0 
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Personalekonomisk bokslut 
Fördjupning 
 

I det personalekonomiska bokslutet för Älvkarleby Kommun 2016 är uppgifter om antal årsarbete gjord utifrån 

beräkningar på gjord 1980 arbetade tim./år. Vidare redovisas, omräkningen av heltider exkl. vilande/övriga.  

Personalvolym  

Vid 2016 års utgång uppgick 

kommunens antal månads-

avlönade medarbetare till 682 

(649). Ökningen av antalet 

månadsanställda medarbetare 

kan främst ses i Utbildnings- och 

omsorgsförvaltningen. 

Under 2016 har 134 264 (137 

605) timmars arbete utförts av 

timavlönad personal. Denna tid 

motsvarar 67,8 (69,5) årsarbete, 

vilket är en minskning med 1,7 

jämfört med 2015. 

 

Kön, ålder och 

heltidsanställningar 

Fördelningen mellan kvinnor och 
män samt medelålder hos 
kommunens medarbetare rör sig 
väldigt lite och är jämfört med 
föregående år ungefär den-
samma. Gällande medelålder 
avviker inte det från föregående 
år. 

 

Andel heltider; Kvinnor 

respektive män i % 

Andelen heltider 2016 har 

fortsatt att öka både för kvinnor 

och män, även om ökningen är 

marginell. För män har andelen 

ökat från 85 % till 87 %, 

respektive från 68 % till 69 % för 

kvinnor. Vid årsskiftet fanns det 

184 deltidsarbetande kvinnor och 

13 deltidsarbetande män. 

Älvkarleby kommun fortsätter att 

sträva efter att i största möjliga 

mån erbjuda heltidstjänster. 

 

 

  2013 2014 2015 2016 

Antal anställda (månadsavl) 582 653 649 682 

varav      

- KS 23 30 35 34 

- SBN 55 58 58 54 

- UTOM 505 566 558 594 

Omräknade heltider 

(samtliga månadsavlönade 

anställningar, exkl. vilande)  

560 637 657 643 

varav     

- KS 24 30 35 34 

- SBN 52 57 54 51 

- UTOM 484 550 567 558 

Timavlönade (Åa) 64 75 70 68 

Andel medarbetare fördelade på kön i % 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Kvinnor 89 90 88 87 86 

Män 11 10 12 13 14 

Medelålder; Kvinnor respektive män (månadsavlönade) 

 2015 2016 

Totalt 48 48 

Kvinnor 48 48 

Män 43 43 
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Kompetensförsörjning/ 

pensionsavgångar 

Till och med år 2025 kommer ca 

180 tjänster beröras av uppnådd 

pensionsålder 65 år. Det är 

fortfarande yrkesgrupperna 

undersköterska och förskollärare 

som har de högst beräknade 

pensionsavgångarna. Älvkarleby 

Kommun fortsätter att arbeta på 

flera sätt för att möta det 

kompetensbehov som uppstår. 

Exempel på aktiviteter och 

åtgärder är representation av 

kommunen vid arbetsmarknads-

dagar ute på högskolor, 

marknadsföring via sociala 

medier som facebook samt att vi 

stärkt kommunens Linkedin-

profil. Arbete pågår också för att 

bidra till en ännu mer 

kvalitetssäkrad och bättre 

rekryteringsprocess.   

De flesta av kommunens 

verksamheter arbetar med 

kompetensförsörjningsplanering 

som omfattar både utvecklings-

aktiviteter för befintlig personal 

och planer för kommande 

rekryteringsbehov. I kommunens 

utbildningsplan för chefer finns 

utbildning i kompetensför-

sörjnings-planering. Kursen 

erbjuds 2 gånger per år.   

 

I stort sett arbetar samtliga 

verksamheter med handlings-

planer och utvecklingsaktiviteter 

utifrån kommunens senaste 

medarbetarundersökning. Dessa 

handlingsplaner omfattar utveck-

lingsinsatser för medarbetare, 

både på grupp- och individnivå. 

 

Lönekostnader och arvoden 

Kostnaden för löner, arvoden 

och ersättningar till personal, 

förtroendevalda, uppdragstagare 

m.fl. uppgick under 2016 till 

226,8 mnkr (216,7 mnkr), vilket 

är en ökning med 4,7 (2,2) % 

 

 

Den största gruppen beräknade pensionsavgångar fortsätter att vara 
undersköterska, därefter förskollärare, barnskötare samt vårdbiträde. 
Resterande befattningar (61 %) som inte särredovisas i tabellen har alla 
en beräknad pensionsavgång på under 6 % utav de ca 180 beräknade 
pensionsavgångarna fram till 2025. 

 

Beskrivning 
Alla kostnader är 
redovisade exkl. 
PO 

Konto 
2015 
(tkr) 

2016 
(tkr) 

Arvoden – 
förtroendevalda 

Årsarvoden 1 581 1 653 

Sammanträdesarvoden 883 840 

Förlorad arbetsinkomst 660 1102 

Löner – 
månadsavlönade 

Månadslön 151 378 160 852 

Övertidsersättning 1 317 1 290 

Fyllnadslön 541 472 

Ob-tillägg 5 985 5 798 

Löner – 
timavlönade 

Timlön 19 192 19 265 

Ob-tillägg 2 472 2 314 

Sjuklön 
Månadsavlönade 4 038 4 382 

Timavlönade 239 219 

Ej anställda Uppdragstagare - övriga 3 108 2 232 
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Medellön 

Medellönen för kvinnor är 27 908 

kr (26 967 kr) och för män 27 

534 (26 957kr). Föregående år 

var kvinnors medellön 10 kr 

högre än männens men har 

2016 ökat till 373 kr. Kvinnornas 

medellön i relation till männens 

uppgår till 101,36 % (100,04 %). 

Medellönen totalt i kommunen 

per 31 december är 27 855 kr 

(26 966 kr). En ökning med 889 

kr (746 kr), vilket motsvarar 3,3 

% (2,9 %). I genomförd löne-

kartläggning och löneanalys 

framkom inga osakliga löne-

skillnader. Där lönerna skilde sig 

fanns det logiska förklaringar, 

exempelvis nyrekryterade kontra 

medarbetare med lång anställ-

ningstid eller medarbetare som 

har andra uppdrag utöver 

ordinarie arbetsuppgifter.  

 

Löneöversyn 2016 

Löneökningar i samband med 

årets löneöversyn fr.o.m. 160401 

uppgick till en kostnad av 4,6 

mnkr (3.8 mnkr). Det totala 

utfallet för löneöversynen blev 

3,1 % (2,69 %). 

 

Sjuklönekostnaden 

Sjuklönekostnaden för arbets-

givarperioden (dag 2 – 14 samt 

10 % dag 15-90) är 4,3 mnkr (4,1 

mnkr). En ökning med 0,2 mnkr 

(0,4) mnkr från föregående år. 

Denna ökning beror på löne-

ökningar samt en skiftning i 

långtidssjukfrånvaron vilket inne-

burit att antalet sjukdagar för 

tidsintervallen 29 – 59 dagar har 

ökat. 

 

 

 

 

 
Kvinnor – 
medellön 

Män – 
Medellön 

Total – 
medellön 

Diff. Kr 
män och 
kvinnor 

Kvinnor – 
medel i % 
av mäns 
medel 

2014 26 273 25 808 26 220 465 101,80% 

2015 26 967 26 957 26 966 10 100,04% 

2016 27 908 27 534 27 855 373 101,36% 

Jmf. 
2015 

941 577 889 363 1,32 % 

% diff. 3,48 % 2,14 % 3,3 %   

Mertid 

Den totala fyllnadstiden/övertiden för månadsanställd personal uppgår 
2016 till 10 264 (10 926) timmar. Detta motsvarar 15,3 (16,8) 
timmar/månadsanställd medarbetare vilket är en minskning med 1,5 (2,8) 
timmar. Omräknat till årsarbetare motsvarar det 5,2 (5,5) vilket är en 
minskning med 0,3 årsarbetare i jämförelse med 2015. 

 

Uttagen kompledighet 2016 uppgår till 4977 (5906) timmar vilket 
motsvarar 2,5 (3.0) årsarbete. Den totala utbetalade kontanta ersättningen 
för mertid 2016 uppgick till 1,72 (1,89) mnkr. 
 

Arbetad tid och frånvaro 

Siffrorna gällande arbetad tid och frånvaro avser månadsanställda. 2016 
uppgick den totala arbetstiden till 1 239 974 (1 213 042) timmar. Det 
fördelade sig på 953 483 (924 080) timmar arbetad tid respektive 286 490 
(288 962) timmar frånvarotid. Det är en ökning i arbetad tid medan 
frånvarotiden för 2016 har minskat något. 
 
Fördelningen på frånvaroorsaker är ungefär desamma som föregående år. 
Andra skillnader är för små för att ge något utslag i figuren nedan.  
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Hälsobokslut 

Gentemot föregående år har 
sjukfrånvaron total sett minskat 
marginellt. Sjukfrånvaron för 
kommunens manliga med-
arbetare har minskat men för 
kvinnliga medarbetare har den 
ökat något. Sjukfrånvaron hos 
våra yngre medarbetare har 
sjunkit över 1 % och ökat 
marginellt för medarbetare 30 år 
och uppåt. Kommunens 
långtidssjukfrånvaro (60 dagar 
eller mer) ser i stort sett 
oförändrad ut mot föregående år. 
 

Åtgärder och insatser 

Älvkarleby kommun fortsätter 
arbetet mot målet att sänka 
sjukfrånvaron till 5 % eller lägre. 
Delmål för 2017 är 6 %. En 
projektgrupp med medarbetare 
från olika verksamheter har 
bildats för att ta fram en 
handlingsplan för att sänka 
sjukfrånvaron och främja det 
friska.  
 
Rehabiliteringsverktyget Adato 
införskaffades i slutet av 2015 
och har varit i drift sedan våren 
2016 och en enkät visar att 
majoriteten av kommunens 
chefer använder systemet för 
dokumentation och stöd i 
rehabiliteringsprocessen. 
 
Älvkarleby kommun erbjuder 
sina medarbetare en 
friskvårdstimme/vecka eller ett 
friskvårdsbidrag på 700 kr/år. 
Genom samtal med utvalda 
chefer så upplevs möjligheten till 
friskvårdsbidrag som något 
positivt då vissa verksamheter 
har svårt att nyttja 
friskvårdtimmen. 2016 valde 458 
medarbetare friskvårdsbidrag 
varav 359 använde sig av 
bidraget. 
 
Genom dialog med utvalda 
chefer visar det sig att arbetet 
kring sjukfrånvaro och hälso-
främjande arbete varierar. Ett par 
goda exempel under 2016 är 
hemtjänsten som genomfört 
förändringar för att öka med-
arbetarnas delaktighet och 
möjlighet att påverka sin 
arbetssituation. Olika hemtjänst-

verksamheter har gått tillväga på olika sätt. En verksamhet har bytt 
planeringssystem vilket resulterat i ökad delaktighet i medarbetarnas 
planering. En annan hemtjänstverksamhet har under 2016 arbetat mycket 
med teambuilding där delaktighet, återkoppling och uppföljning på 
arbetsplatsen stått i fokus, samt att medarbetarna tar del av planeringen 
och får möjlighet att se helheten i verksamheten. Dessa förändringar har 
upplevts som positiva och de bidrar till en bättre arbetsmiljö.  
 
Vidare så skiljer sig arbetet när det gäller chefers uppföljning av den egna 
verksamhetens sjukfrånvaro och sjuklönekostnader. Här finns 
förbättringspotential vad gäller olika former av stöd och kunskap till chefer 
som blir en del av det arbete som kommer att genomföras 2017. I dag 
erbjuds utbildning i verktyget Adato som även innehåller möjlighet till 
kostnadsberäkning av sjukfrånvaro. 
 
Procent av de anställdas sammanlagda tillgängliga ordinarie arbetstid, det 
vill säga med hänsyn tagen till frånvaro utan lön. Sjukfrånvaron i 
nedanstående tabell gäller för samtliga anställda. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Total sjukfrånvaro 5,88 6,50 6,40 6,90 6,81 

Sjukfrånvaro för 
kvinnor:  

5,96 6,82 6,78 7,35 7,44 

Sjukfrånvaro för män: 5,21 4,30 3,84 4,17 3,50 

Sjukfrånvaron för 
åldersgrupp 

     

      – 29 år: 3,77 4,57 4,81 4,86 3,63 

30 – 49 år: 4,98 5,79 5,77 5,60 5,70 

50 år -: 6,92 7,53 7,36 8,48 8,51 

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

31,45 27,84 34,44 38,69 38,62 

 
Korttidsjukfrånvaron (karensdag samt 2-14 dagar) har under 2016 sjunkit 
något jämfört mot föregående år. Långtidssjukfrånvaron har dock ökat, 
detta i både 15-59 dagarsintervallen samt 60 dagar eller mer intervallen. 
 

Sjukfrånvarodagar per snittanställd 2015 2016 

Frånvarodagar/snittanställning 29,32 29,58 

Frånvarotillfällen/snittanställning 2,39 2,36 

Dag 1-14 (snitt) 7,11 7,03 

Dag 15-59 (snitt) 3,57 3,70 

Dag 60 - 18,6 18,84 

Företagshälsovård 

Älvkarleby kommun har för sina medarbetare avtal med Previa avseende 
företagshälsovård för främjande, förebyggande och rehabiliterande arbete. 
Kostnaderna för företagshälsovård 2016 uppgick till 530 tkr (712 tkr). Tittar 
man på skillnaderna för de totala kostnaderna så beror den höga 
kostnaden år 2014 på att medarbetsenkäten PULS samt en stor utbildning 
gällande arbetsmiljö för chefer och skyddsombud genomfördes. 2016 
genomfördes även en enkät, men denna var inte kopplad till Previa 
(kostnad redovisas separat och resultat redovisas separat). Totalt sett har 
kostnaderna minskat på samtliga tre områden (rehabiliterande, 
förebyggande och främjande). Orsaken till minskningen är oklar då 
sjukfrånvaron i stort sett är densamma som föregående år.  
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Företagshälsovård 2014 2015 2016 

 tkr % tkr % tkr % 

Rehab 394 000 44% 371 000 52% 265 000 50% 

Förebygga 428 000 47% 289 000 41% 223 000 42% 

Främja 78 000 9% 52 000 7% 41 000 8% 

Totalt 901 000 100% 712 000 100% 530 00 100% 

 

Medarbetarundersökning 

2016 genomfördes en medarbetarundersökning som bl a innehöll nio frågeställningar som gav ett index för hållbart 

medarbetarengagemang, HME. HME är det andra styrtalet som HR har. Indexet omfattar motivation, ledarskap och 

styrning och syftar till att möjliggöra analyser av kopplingen mellan medarbetarengagemang och 

verksamhetsresultat. Frågorna besvaras på en skala mellan 1-5 där 1 står för ”stämmer mycket dåligt och 5 för 

”stämmer mycket bra”.  

 

 
Motivation 

1a) Mitt arbete känns meningsfullt 

1b) Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 

1c) Jag ser fram emot att gå till arbetet  

 

Ledarskap 

2a) Min närmaste chef visa uppskattning för mina arbetsinsatser 

2b) Min närmaste chef visa förtroende för mig som medarbetare 

2c) Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 

 

Styrning 

3a) Jag är insatt i min arbetsplats mål 

3b) Min arbetsplats mål följ upp och utvärderas på ett bra sätt 

3c) Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 

 

Maxindex är 100 och Älvkarleby kommun har 80 i totalindex (snitt riket 79), 81 i ledarskap (snitt riket 78), 80 i 
motivation (snitt riket 80) och 78 i styrning (snitt riket 79).  Snittbetyg 4,0 ger 75 i index så i alla tre områden har 
medarbetarna i snitt legat något över fyra. Andel svaranden var 82 % vilket får anses som mycket bra. 
 
Kostnaden för genomförandet av medarbetarundersökningen var 66 tkr.

SKL:s HME-frågor 
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Revisionen 
 
Ordförande Kenneth Holmgren 
 

Resultat (tkr) 
Årsbudget 

2016 
Utfall  
2016 

Avvikelse 
mot årsbudget 

Verksamhetens intäkter 0 0 0 

Personalkostnad -129 -137 -8 

Övriga kostnader -10 -8 2 

Köp av verksamhet -465 -405 60 

Avskrivningar 0 0 0 

Ränteintäkter 0 0 0 

Räntekostnader 0 0 0 

Resultat före kommunbidrag -604 -550 54 

Kommunbidrag 604 604  

Årets resultat 0 54  

 
 
Uppföljning av uppdragen 
Kommunens revisorer genomförde 2016 gransk-
ande och främjande revision inom ramen för god 
revisionssed.  
För revisorernas granskning gäller kommunallagen 
och av fullmäktige antaget revisionsreglemente.  
Enligt kommunallagen ska revisorerna pröva om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll 
som görs inom nämnderna är tillräcklig.  
Revisorerna ska varje år, i revisionsberättelsen, 
uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och 
styrelser samt enskilda ledamöter i dessa.  
 

Revisorerna har genomfört följande aktiviteter för 
att skapa underlag för bedömningen:  
 

 Granskning av nämndernas och styrelsens 
ansvarsutövande  

Med ansvarsutövande avses nämndens/styrelsens 
aktiva åtgärder för att styra, följa upp och 
kontrollera verksamhet och ekonomi.  
 

 Granskning av årsredovisningen och 
delårsrapport  

Kommunernas årsredovisning regleras i den 
kommunala redovisningslagen och det ankommer 
på den kommunala revisionen att bedöma om 
redovisningen skett enligt denna lag och om 
redovisningen ger en rättvisande bild av 
kommunens resultat och ekonomiska ställning.  
 

 

 Fördjupade granskningsprojekt  

I de fördjupade projekten granskas utvalda delar av 
verksamheten. Följande projekt genomfördes under 
året:  
 

 Kommunstyrelsens styrning, samordning 
och uppsiktsplikt 

 Uppföljande granskning kring inköps-
processen och avtalstrohet 

 Samgranskning av den gemensamma IT-
nämnden för Tierp och Älvkarleby 
kommuner 

 Samgranskning avseende barn och unga 
med psykisk ohälsa (bl a med revisorerna i 
Landstinget i Uppsala län och Tierps 
kommun) 

 

 Löpande granskningsarbete  
Revisorerna har följt nämndernas och kommun-
styrelsens verksamhet genom träffar med för-
troendevalda och tjänstemän, protokollsgranskning 
samt diverse avstämningar och mindre upp-
följningar föranledda av revisorernas iakttagelser.  
 

Revisorerna hade under året nio sammankomster 
för att avhandla dels granskningen av årsredo-
visningen för 2015, dels övrig granskning enligt 
planen för 2016.  
 

Revisorerna biträddes i sitt arbete av PwC enligt 
särskilt avtal. PwC:s revisionskonsulter har utfört 
granskningar och uppföljningar i enlighet med 
revisionens uppdrag. PwC har också svarat för den 
administration som är förknippad med revisorernas 
verksamhet. 
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Kommunstyrelsen 

Ordförande Marie Larsson 
Förvaltningschef Anna-Karin Karlsson 
 

Resultat (tkr) 
Årsbudget 

2016 
Utfall  
2016 

Avvikelse 
mot årsbudget 

Verksamhetens intäkter 5 388 5 262 -125 

Personalkostnad -23 518  -22 275 1 243 

Köp av verksamhet -5 166 -5 211 -45 

Övriga kostnader -19 532 -18 181 1 352 

Avskrivningar -1 453 -1 374 79 

Ränteintäkter 0 0 0 

Räntekostnader -116 -91 25 

Resultat före kommunbidrag -44 397 -41 868 2 529 

Kommunbidrag 44 397 44 397  

Årets resultat 0 2 529  

 

Resultat på verksamhetsnivå (tkr) 
Årsbudget  

2016 
Utfall 
2016 

Avvikelse mot 
årsbudget 

Övergripande 19 226 18 636 589 

Administration 11 513 10 871 642 

Ekonomi 5 253 5 155 98 

HR och bemanning 7 102 6 143 959 

Näringsliv 1 304 1 064 240 

Totalt 44 397 41 868 2 529 

 

Investeringar (tkr) 
Årsbudget  

2016 
Utfall 
2016 

Avvikelse mot 
årsbudget 

Utrustning Sessionssalen 216 0 216 

Standardisering maskinpark 1 524 1 164 360 

Bredband Västanå- Älvkarleö 1 300 0 1 300 

Proceedo 700 139 562 

Stratsys 900 366 534 

Summa nettoinvesteringar 4 640 1 669 2 971 

 

Målanalys 
 
Attraktiv kommun 
Ständiga förbättringar på rankinglistor över 
service till invånare. Där Älvkarleby kommun 
ska placera sig på övre halvan av listan av 
290 kommuner. Älvkarleby kommun ska 
nämnas i positiva ordalag i media 

 

Initiera nyproduktion av hyresrätter 
 
  

Sysselsättningsutveckling i branscher 
kopplade till besöksnäringen ska öka, 
antalet gästnätter ska öka.  

 

Analys 
Arbetet har fokuserats i år till att arbeta med en 
besöksnäringsstrategi och en varumärkesplattform 
vilket kan ha påverkat vår närvaro hos företagen 
vilket kan spegla att vi inte går framåt i år som vi 
tidigare gjort. 
Målet får anses vara uppfyllt. Dialog har förts med 
Älvkarlebyhus och arbetet med att bygga nya 
hyresrätter är långt framskridet.  
 
Sysselsättningens utvecklingen i branscher 
kopplade till besöksnäringen har ökat med fem 
arbetstillfällen. Handeln tappar dock cirka 17 
arbetstillfällen. Hotell och restaurang ökar med 12. 
Detta har en direkt koppling till att antalet gästnätter 
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har ökade med 30 % 2015 och uppgick till drygt 
97 700 det året. Ökningen fortsatte under 2016 och 
i oktober var ökningen 10 % större än helåret 2015. 
 

Långsiktig och hållbar utveckling 

Kommunstyrelsens bilar ska vara miljöbilar 
år 2020 

 

Kommunstyrelsens bilar ska vara 
fossilbränslefria från 2030. 

 

Minskad bilanvändning inom 
kommunstyrelsens bilpool. 

 
Kommunens medarbetare är vår främsta 
resurs. Våra medarbetare är friska, 
engagerade och motiverade.  

Gott ledarskap 

 
 

Analys 
Kommunens bilpool är under utredning. Idag kan 
ännu inga resultat påvisas gällande miljöbilar. 
 
Sjukfrånvaron är fortsatt hög. En analys redovisas i 
personalbokslutet. Ett större samlat arbete för att 
minska sjukfrånvaron kommer att ske 2017. 
 
Medarbetarenkät har genomförts och som visar på 
att vi har ett gott ledarskap. HME som står för 
hållbart medarbetarengagemang omfattar tre index 
varav ledarskap är ett. Övriga index är motivation 
och styrning. Det samlade HME-indexet är 80 och 
ledarskap 81. 
 

God service 

Bredband i kommunen ska byggas ut. 
 

 

Analys 
Ett företag bygger nu aktivt ut i stora delar av 
kommunen. Målet beräknas att nås. 
 

Demokrati och delaktighet 

Strategiskt arbete med integration 
 

Vår finska minoritet upplever att kommunen 
ger en god service till målgruppen. 

 
Tillgängligheten via vår hemsida och e-
tjänster ska öka.  
Nyckeltal gällande andel av inkomna ärende 
som kommer in digitalt ska öka.  
 

Analys 
2016 års arbete har präglats av att hantera den 
stora flyktingströmmen och en intern 
omorganisation. 

Den finska minoriteten utrycker nöjdhet i kontakten 
med kommunen när det gäller information och 
rätten att få kommunicera i det finska språket. 
  
Älvkarleby kommun lanserade offentlig sida på 
Facebook i början på året. Översättningsarbetet har 
påbörjats till fler språk för att öka tillgängligheten. 
Antalet e-tjänster har ännu inte ökat men vi är med i 
ett länssamarbete och effekterna av det kommer 
innebära fler e-tjänster från 2017. 

 
God ekonomisk hushållning 

Korrekt budget och prognosverksamhet 
samt god och regelbunden uppföljning 

 
 

Analys 
KS-förvaltningen gör ett överskott med 2 529 tkr. I 
helårsavvikelsen ingår flera mindre positiva 
avvikelser.  
 
Vakanser och sjukskrivningar har medfört ett 
ekonomiskt överskott. Digitalisering av kallelser har 
medfört lägre utgifter för kopiering och porto. 

Uppföljning och analys av investeringar 
Det är tre investeringsområden som är aktiva inom 
KS, datorutbyte samt införande av Stratsys 
respektive Proceedo. Av investeringsanslaget på 
4,6 mnkr äskar KS att få ombudgetera 3,0 mnkr till 
2017. 
 

Uppföljning av uppdragen 
 Översyn/revidering av översiktsplan (ÖP) 

 
Arbetet har inletts. En politisk styrgrupp har tillsatts 
för arbetet. 

Väsentliga händelser 
Under början av året lanserade Älvkarleby kommun 
en offentlig sida på Facebook vilket har lett till att vi 
kunnat nå ut med information på ett snabbt sätt till 
fler medborgare. 
 
Medborgarlöften skrevs tillsammans med polisen 
som baseras på en dialog med medborgarna för att 
öka deras upplevda trygghet. Aktiviteter så som 
trygghetsvandringar har också genomförts. 

Internkontroll 
Förvaltningen har genomfört de kontrollmoment 
som beslutats i internkontrollplanen för 2016. 
 
En avvikelse har hittats gällande hantering av 
allmänna handlingar. Som åtgärd kommer vi att 
fortsätta att genomföra utbildningar i offentlighet 
och sekretess till politiker och tjänstemän. 
Avvikelse i rekryteringsprocessen har hittats. 
Utbildning kommer att genomföras för att 
säkerställa och förankra processen hos våra chefer. 
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Avvikelse gällande systematiskt arbetsmiljöarbete 
har hittats.  
 
Inga avvikelser har identifierats gällande IT-
verksamheten. 
 
Avvikelser har gällande avtalstrohet har skett. Som 
åtgärd införs ett nytt inköpssystem men också 
utbildningar kring upphandling och inköp. 
 

Framtiden 
Krisberedskap får allt större fokus på grund av ett 

instabilare läge i världen. Våldsbejakande 

extremism och civilt försvar kommer att påverka hur 

vi arbetar med området.  

Nya medborgarlöften kommer att skrivas 

tillsammans med polisen för att öka tryggheten i 

kommunen. 

Den digitala utvecklingen som sker i samhället 
kommer innebära möjligheter men också 
utmaningar då vi måste ställa om i verksamheten 
utifrån medborgarnas förväntan på service. Ett 
samarbete kring E-tjänster i länet kommer att 
fortsätta för att möjliggöra e-tjänster som efterfrågas 
av våra medborgare. 
 
Ett intensifierat arbete för att minska medarbetarnas 
sjukfrånvaro kommer att inledas under 2017. 
Valet 2018 kommer att påverka arbetet under 

valåret. 

Ombyggnation av kommunhuset är pågående. Det 

kommer innebära att medborgare och besökare 

kommer möta Medborgarservice direkt vi entrén. 

Det kommer också bidra till att medarbetarnas 

arbetsmiljö blir tryggare gällande hot och våld samt 

brandsäkerhet.  

Kommunen har under ett flertal år diskuterat hur 

man ska komma framåt i den administrativa 

utvecklingen för att få effektiva administrativa 

rutiner och samtidigt förbättra för chefer, politiker 

och ekonomers och deras möjligheter att följa upp 

och analysera kommunens verksamheter. För att 

möta upp utvecklingsbehovet har följande projekt 

påbörjats.  

 Proceedo ett inköpssystem som möjliggör 
elektronisk hantering av hela inköpskedjan från 
order/beställning till betalning av faktura. 

 Stratsys ett informations- och verksamhets-
/planeringssystem för att förbättra mål-, 
verksamhetsplanerings- och budget-
uppföljningsprocesserna. 

 e-faktura, (genomfört). 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Ordförande Magnus Grönberg 
Förvaltningschef Bert-Ola Dahlgren 
 

Resultat (tkr) 
Årsbudget 

2016 
Utfall  
2016 

Avvikelse 
mot årsbudget 

Verksamhetens intäkter 52 435 63 867 11 432 

Personalkostnad -25 988 -26 983 -995 

Köp av verksamhet -17 350 -16 211 1 139 

Övriga kostnader -39 032 -40 550 -1 518 

Avskrivningar -12 543 -13 132 -589 

Ränteintäkter 0 0 0 

Räntekostnader 0 0 0 

Resultat före kommunbidrag 42 478 33 009 9 469 

Kommunbidrag 42 478 42 478  

Årets resultat 0 9 469  

 

Resultat på verksamhetsnivå (tkr) 
Årsbudget  

2016 
Utfall 
2016 

Avvikelse mot 
årsbudget 

Nämnd och förvaltningschef 1 698 1 790 -92 

Bygg och miljö 4 775 4 001 774 

Kultur och fritid 13 247 13 118 129 

Arbetsmarknad och integration 1 550 -5 400 6 950 

Teknisk avdelning 21 208 19 500 1 708 

Totalt 42 478 33 009 9 469 

 

Investeringar (tkr) 
Årsbudget  

2016 
Utfall 
2016 

Avvikelse mot 
årsbudget 

Gata 4 427 2 294 2131 

Park 1 761 1 689 72 

Skutskärs IP 3 780 1 532 2 248 

Dragmossen 7 406  360 7 046 

Fastighet 36 582 8 008  28 574 

Kultur o Fritid 659 309 350 

Summa nettoinvesteringar 54 615 14 194  40 421 

Målanalys 
 

Attraktiv kommun 
Det ska alltid finnas kommunal mark att tillgå 
för tomter för bostäder och mark för 
industriändamål. Varje år ska minst en park 
eller aktivitetsplats anläggas eller rustas 
upp.  
Planreserv för villatomter, flerfamiljsbostäder 
och industritomter ska utökas med minst 
motsvarande tillväxtmålet varje år. 

 

Centrumplan Bodaån 

 

En karta med naturinformation och förslag 
på besöksvärda platser tas fram.                                                                                          
En promenadslinga anläggs i Älvkarleby.  

Långsiktiga beslut tas och eventuella 
förändringar börjar genomföras kring 
fördelning av det totala föreningsstödet, 
utifrån utredningen 2015.                                                                          
En kulturtrappa för barn i förskola och skola 
beslutas som garanterar barnen 
kulturupplevelser.   
Sommarlovsaktiviteterna utvecklas 
tillsammans med föreningslivet.  
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Analys 
Kartan med naturinformation har blivit försenad 
men kommer att bli klar under våren 2017. På 
grund av hård arbetsbelastning inom förvaltningen 
har inte utredningen kring föreningsstöd kunnat 
arbeta fram förslag på förändringar inom 
föreningsstödet. Arbetet med kulturtrappa har inte 
heller kunna prioriterats men kommer att göras 
under 2017. Sommarlovsaktiviteterna har utvecklats 
med en sportvecka på Älvkarleby IP. 
 
Centrumplan Bodaån är försenad då Länsstyrelsen 
beslutat om åtgärder på grund av kulturhistoriska 
skäl. Resultatet blir att planen är försenad till 2017. 
 

Långsiktig och hållbar utveckling 
AMI:s arbete syftar till att skapa 
samverkansvinster på individ-, 
organisations- och samhällsnivå och ge en 
ökad effektivitet i arbetet med individer i 
behov av arbetslivsinriktade insatser. AMI 
ska också utveckla nya metoder och 
samarbetsformer genom samverkan med 
organisationer, myndigheter och 
näringslivet. 

 

Tekniska ska ha en energibesparingsplan 
för sina fastigheter klar 2016. 

 
 

Analys 
Arbetsmarknad har via LOKUS (Samordnings-
förbundet) samverkat med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Landstinget. Resultatet av 
den nya modell som infördes 2016 är att vi har en 
tydligare begränsad målgrupp att arbeta med och 
att vi identifierat tydligare utvecklingsområden för 
framtiden. 
 
Tekniska avdelningen har tagit fram energi-
sparplaner. Resultatet av dessa är effektivare 
investeringar görs och energiförbrukningen 
minskar. 
 

God service 
Möjliggöra/underlätta cykel och bilpendling 
till kollektivtrafikpunkter. Detaljplan för nya 
bostäder ska prioriteras i kollektivtrafiknära 
lägen. 

 

 

Analys 
Bil och cykelparkeringar är utbyggda vid Skutskärs 
station och samma åtgärder är planerade vid 
Älvkarleby station. Resultatet av detta är ökad 
service i form av bättre parkeringsmöjligheter och 
trevligare miljö som underlättar pendling. 
 

Demokrati och delaktighet 
Biblioteket ska ha bibehållen öppentid om 42 
timmar/vecka och en spridning av 
programverksamhet ska erbjudas.                                                                                                        
Integration ska prioriteras vid fördelning av 

 

studieförbundsmedel. Utveckla formerna för 
dialog med medborgare i planprocessen. 

 

Analys 
Biblioteket har haft en bibehållen öppentid samt en 
spridning av program. Vid fördelningen av 
studieförbundsmedel har integration prioriterats. 
 

God ekonomisk hushållning 

Avtalstrohet 100 % 

 
 

Analys 
Tekniska avdelningen har via nya rutiner och ökad 
medvetenhet arbetat med detta och resultatet 
märks då kommunens avtalstrohet ökat kraftigt. 

 
Samhällsbyggnadsnämnden totalt uppvisar ett 
resultat för året på plus 9,5 mnkr. 
 
Bygg- och miljöavdelningens verksamhet redovisar 
ett positivt utfall på 774 tkr. Det är personal-
kostnader som blivit lägre på grund av sjukdom och 
ökade intäkter för plan-, bygglov- och miljöavgifter. 
 
Arbetsmarknad- och integrations överskott på 878 
tkr, beror på vakant chefstjänst och mer i bidrag för 
fas 3-åtgärd jämfört med budget (fler personer kvar 
längre i sysselsättningsåtgärden). 
 
Integrations resultat är 6,1 mnkr i överskott. Dessa 
pengar är överflyttade från tidigare år. Revisionen 
medger inte det längre varför stort överskott 
redovisas. Samtidigt har ny fördelningsmodell 
införts 2016. 
 
Tekniska avdelningens resultat för året är plus 1,7 
mnkr. Stora avvikelser är vinst vid försäljning av f.d. 
bussgarage och för sålda markområden, förlust vid 
försäljning av tomter vid Nybogård och hög kostnad 
för rivning av Älvkarleö skola. Stora underskott för 
Skutskärs idrottsplats och Älvkarleby camping, 
framförallt beroende på läckage och vattenskador. I 
budget ingår 4 mnkr i utökade driftmedel, endast 
1,7 mnkr har förbrukats.  
 
Fastighets resultat är minus 965 tkr. 
Kapitalkostnader för Boda- och Rotskärsskolan blev 
högre på grund av komponentavskrivning. 
Fastighetsskötsel och planerat underhåll redovisar 
överskott, felavhjälpande underhåll och 
vattenskador underskott. Resultatet regleras mot 
respektive nämnd. 

Uppföljning och analys av investeringar 
Den totala investeringsbudgeten uppgick till 54,6 
mnkr och därav är 13,1 mnkr anslag som har 
flyttats över från 2015. Det ingår 24,5 mnkr till 
Tallmoprojektet och 3,7 mnkr till ombyggnad av kök 
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på Sörgärdets skola. Förbrukat är 14,2 mnkr. Stora 
projekt som pågick är projektering Tallmon, 
säkerhet- och passersystem och asfaltering av 
vägar. Inköp av 3 gräsklippare till park, IP och 
fastighet har skett, totalt utgift 1,7 mnkr. För 
pågående projekt flyttas budget över till år 2017 
med totalt 17,5 mnkr.  

Uppföljning av uppdragen 
Översyn/revidering av översiktsplan (ÖP) 
 

Styrgrupper för kommande översiktsplanearbete 
har tillsatts. Leverantörsträffar har hållits med 
konsulter. 

Väsentliga händelser  
 
Bygg och miljö 
Detaljplan för Gårdskärs förskola, ”Tre små rum” 
och Siggeboda 4:8/Älvkarlebyhus har antagits. 
Detaljplanearbeten med bland annat 
Kopphuslandet, Bodaån och ändringar för ökade 
byggrätter i Gårdskär pågår, liksom arbete med 
områdesbestämmelser för Tegelbruket 
 
Ärenden som krävt omfattande handläggning har 
förekommit inom såväl bygg- som miljöområdet 
vilket har påverkat intäkterna. 
 
Bygglov, startbesked samt interimistiskt slutbesked 
har kunnat lämnas för tillbyggnad av hotellet 
Dragon Gate 
 
Bygg- och miljö har beviljats statliga medel och 
deltagit i ett projekt tillsammans med nordupplands 
och Gävleborgs kustkommuner, för att ta fram 
underlag till havsplanering. 
 
Verksamhetsanpassning av bygg- och miljös lokaler 
samt byte av ärendehanteringssystem har 
genomförts. 
 
Verksamhetsplanen för miljöområdet har varit svår 
att uppfylla på grund av sjukskrivningar på 
avdelningen. 
 
Kultur och fritid 
Biblioteket har haft 76 292 besök under året, vilket 
är en ökning med 800 besök jämfört med förra året. 
18 650 fler besök gjordes i år jämfört med för fem år 
sedan. 
 
Vid delåret omfördelades arbetsuppgifterna mellan 
bibliotekarierna och en av dem arbetar med fokus 
på nyanlända och integration. 
 
Kulturskolan har hållit i allsång på biblioteket vid nio 
tillfällen. Elever från Kunda och SFI kommer vid 
dessa tillfällen för att öva svenska i och med 

sången och det är ca 50-60 personer totalt som 
deltagit per gång. 
 
Fritidsgården Träffen har under året haft 4 800 
besök, en minskning med 350 besök jämfört med 
samma period förra året. Fritidsgården Oasen 
stängdes i juni. 
 
Kultur och fritid tilldelades medel av de statliga 
integrationsmedlen. Under nio veckor erbjöds 
aktiviteter för sommarlovslediga ungdomar i form av 
Sommarbussen. Aktiviteter erbjöds varje vardag för 
ungdomar i åldern 12-17 år. Två eftermiddagar i 
veckan under sommaren har biblioteket haft en 
arabisktalande resursperson som sysselsatt mindre 
barn. 
 
Kungarnas promenad invigdes med en guidad 
vandring. Utefter slingan runt fallenområdet finns 
åtta skyltar med information om olika kungar med 
anknytning till platsen. På varje skylt kan man med 
en mobiltelefon scanna en QR kod och läsa mera 
om kungen och en naturupplevelse med anknytning 
till platsen. Alternativt lyssna på en text inläst av 
elever från Sörgärdets skola. 
 
Skateparken vid Rotskärs sporthall kompletterades 
och invigdes tillsammans med de nya tennis-
banorna i juni. 
 
Kontraktet med Vattenfall gällande Hantverkshuset 
är uppsagt och dialog med Hantverksgillet har förts. 
 
Tekniska avdelningen 
Avtalet med Riksbyggen upphörde den 1 april och 
avdelningen har tagit över fastighetsskötseln i egen 
regi. Avdelningen har omorganiserats för att uppnå 
de mål och behov som finns för drift och skötsel på 
kommunens fastigheter och allmänna parkmarker. 

 
Avdelningen tilldelades medel av de statliga 
integrationsmedlen. Projektet som initierades har 
haft fokus på skötsel av kommunens gröna miljöer 
på allmän parkmark och övriga förvaltnings-
områden. Fem personer har varit projektanställda 
från maj till oktober då projektet avslutades. 
Resultatet har blivit mer välskötta gröna miljöer i 
kommunen. 
 
Markanvisningssavtal har skrivits på tomtmark i 
centrala Skutskär. Avdelningen har initierat ett 
planarbete på Kopphuslandet som pågår.  
 
Försäljning av tomter på Nybogård i Älvkarleby har 
påbörjats och pågår löpande. Alla tre tomterna på 
Sand är sålda. Försäljning har skett av den tidigare 
bussdepån på södra industriområdet.  
 
Planering sker för att anlägga kolonilotter och fler 
bostäder på område vid Västermarn.  



 

36 
 

Älvkarleö skola är riven och där planeras för 
avstyckning av 2 tomter som ligger ute till 
försäljning. 
 
Den nya gångslingan som sträcker sig från 
Rotskärsbron till Kullens fiskeläge blev klar under 
september efter en förfinad röjning. 
Förberedelserna pågår nu inför invigningen av 
slingan som namnsatts av en privatperson. 
 
Åtgärder vid bussavstigning på Sörgärdets skola 
har genomförts. Detta i kombination med 
belysningsåtgärder på fasad och stolpe som 
förbättrat utemiljön och säkerheten för skolbarnen.  
 
Drift- och skötselavtal på kommunens resestationer 
är uppsagt med Trafikverket från den 1 augusti. 
Trafikverket utför arbetet på samtliga stationer i 
länet. Trafikverket har påbörjat förhandling för att 
teckna avtal med alla berörda kommuner i länet, för 
att det ska bli likställda avtal. 
 
Trygghetsvandringarna som genomförts har 
resulterat i en handlingsplan för föreslagna åtgärder 
såsom förbättrad belysning, skyltningar m.m. 
Fortsatt dialog ska hållas mellan kommunen, 
polisen och allmänheten.  
 
Arbetsmarknad och integration 
Årets andelstal för mottagande i kommunen är 11 
personer och dessa är mottagna. Totalt har det 
flyttat in cirka 150 personer till kommunen 2016. 
Andel asylsökande i Sverige har minskat kraftigt i 
år, vilket avdelningen känner av. Det som är 
osäkert är hur efterdyningarna av förra årets 
kraftiga mottagande slår då många ännu inte har 
kommit in i systemet. 
 
Integration har deltagit i två projekt med tekniska 
avdelningen och kultur och fritid samt att man har 
drivit ett eget projekt med språköversättning.  
 
DUA, delegation unga i arbete pågår utifrån avtal 
med Arbetsförmedlingen. 
 
I samverkan med Landstinget, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och kommunen har en lokal 
utvecklingsgrupp bildats under Samordningsför-
bundet (Lokus-grupp). 

Internkontroll 
 
Tekniska 
Internkontrollen har genomförts. Genomgång av 
ramavtal och övriga avtal pågår för att förhindra 
risken att beställningar sker utan upprättade avtal. 
Avropsblanketter tas fram för att underlätta 
beställningsprocessen.  
 
 

Bygg- och miljö 
Internkontroll har utförts enligt beslutad 
internkontrollplan. 

Framtiden 
 
Kultur och fritid 
Under 2017 kommer förvaltningen att arbeta med 
föreningsstödsutredningen och till hösten ska 
färdiga förslag med eventuella förändringar finnas 
för nämnden att ta ställning till. 
 
Biblioteket kommer under 2017 att få större lokaler 
för att kunna möta det ökande besöksantalet, 
behovet av studieplatser samt inrymma 
Dagermansamlingen. 
 
Avdelningen kommer under hösten att göra en 
omfattande kultur- och fritidsvaneundersökning. 
 
Kommunen kommer inte att fortsätta hyra 
Hantverkshuset på Laxön. Dagermansamlingen 
kommer under hösten att flyttas till biblioteket och 
militärmuséet kommer att tas bort. Hantverksgillet 
kommer troligtvis att fortsätta hyra av Vattenfall från 
och med 2018. 
 
Tekniska 
Förberedelser pågår inför byggnationen av 
evakueringsboendet på Tallmon och inflyttning 
beräknas ske under hösten 2017. Tallmons nya 
omvårdnadsboende beräknas vara färdigbyggt och 
inflyttningsklart under 2019. 
 
Satsningen på Bodaskolans utemiljö fortsätter och 
projektet har beviljats bidrag från Boverket.  
Bodaskolan och dess utomhusmiljö kommer under 
de närmaste åren att förbättras och upprustas. 
 
Säkerhetsanpassning och ombyggnation av 
kommunhusets entré kommer att utföras under 
2017 och kommer att ge kommunens invånare 
samt övriga besökare tydligare orientering. På så 
sätt kan Medborgarservice möta upp besökare på 
ett mer säkert och enkelt sätt.  
 
Ombyggnationer kommer att ske i brandsstationen 
inför polismyndighetens inflyttning under året. Bland 
annat kommer hiss att installeras för att anpassa 
lokalerna till dagens krav. 
 
Riktlinjer för markanvisningar och exploatering 
kommer att tas fram och ska finnas tillgänglig på 
kommunens hemsida. Riktlinjerna tydliggör vad 
som gäller för byggherrar och exploatörer. Arbetet 
med att utveckla attraktiva boendeområden 
fortsätter. 
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Nytt kök kommer att byggas på Sörgärdets skola 
och ventilationssystem kommer att bytas ut på 
flertalet objekt.  
 
Under 2017 kommer det att anläggas en ny 
parkering vid resecentrum i Älvkarleby. 
 
Invigning av den färdigställda Bodaslingan kommer 
att ske under våren. Upprustning av utvalda 
lekplatser kommer att ske och en mindre park 
(fickpark) kommer att anläggas i Skutskärs 
centrum. 
 
Avdelningen har beviljats att delta i projektet LIFE 
IP med arbetet på Dragmossen. LIFE IP är ett 
övergripande EU projekt med mål att bevara 
Östersjön. Dragmossens framtida anläggnings-
bygge kommer att påbörjas med dammbygge under 
2017. Bevattningsåtgärder kommer att ske och 
fortsatt arbete för planering av energiskog. 
 
Arbetet med skaderapporteringsverktyget ska 
fortsätta och ambitionen är att fler aktörer ska 
ansluta sig till det. Kommunen ska vara en trygg 
och säker plats att bo, vistas och jobba i. Det ska 
vara en nollvision på skadegörelser.  
Energirådgivningen kommer från och med 2017 att 
ingå i Uppsala kommuns verksamhet. 
 
Bygg- och miljö 

Arbete med tillsyn och kontroll inom verksam-
hetsområdena kommer att bedrivas enligt den 
verksamhetsplan som beslutas av samhälls-
byggnadsnämnden.  
 
Påbörjade detaljplanearbeten ska färdigställas.  
 
Ett översiktsplanearbete ska inledas på uppdrag av 
kommunstyrelsen.  
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Utbildning- och omsorgsnämnden 

Ordförande Anett Aulin 
Förvaltningschef Ulrika Hjerpe 
 

Resultat (tkr) 
Årsbudget 

2016 
Utfall  
2016 

Avvikelse 
mot årsbudget 

Verksamhetens intäkter 76 598 108 918 32 320 

Personalkostnad -264 707 -267 806 -3 099 

Övriga kostnader -80 198 -78 807 1 391 

Köp av verksamhet -129 161 -147 948 -18 787 

Avskrivningar -2 161 -1 696 465 

Ränteintäkter 0 32 32 

Räntekostnader 0 -3 -3 

Resultat före kommunbidrag -399 629 -387 310 12 319 

Kommunbidrag 399 629 399 630  

Årets resultat 0 12 319  

 

Resultat på verksamhetsnivå (tkr) 
Årsbudget  

2016 
Utfall 
2016 

Avvikelse mot 
årsbudget 

Administration 6 500 6 640 -140 

Utbildning 188 028 183 568 4 460 

KunDa 9 877 8 564 1 313 

Kost 13 015 12 268 747 

Vård- och omsorg 129 165 131 230 -2 065 

Individ- och familjeomsorg 52 947 51 558 1 389 

Ensamkommande 98 -6 518 6 616 

Totalt 399 629 387 310  12 319 

 

Investeringar (tkr) 
Årsbudget  

2016 
Utfall 
2016 

Avvikelse mot 
årsbudget 

Inventarier utbildning 650 599 51 

Inventarier individ- och familjeomsorg 200 99 101 

Inventarier vård och omsorg 700 63 637 

Summa nettoinvesteringar 1 550 760 790 

Målanalys 
 
Attraktiv kommun 
Antal medborgare 9300/2020  

Skola och utbildning ska hålla hög kvalitet 

 
Ett rikt kultur- och föreningsliv med fokus på 
barn och unga 

 
 

Analys 
Skola och utbildning ska hålla hög kvalitet, vilket 
följs upp på två sätt: 1) andel elever i årskurs ett 
som kan läsa och 2) vilket meritvärde eleverna har 

uppnått. Förvaltningen har inte lyckats uppnå dessa 
mål under 2016. Uppföljning av meritvärdet för 
2016 gäller läsåret höstterminen 2015 och 
vårterminen 2016. Nyare statistik finns inte. Särskilt 
att notera är att antalet ämnen ändrades under 
2015, från 16 till 17. Målet för läsning var 100 % 
och resultatet var 96 % (2015). Målet för 
meritvärdet 2016 var 210 poäng och resultatet var 
205,7 poäng. Resultaten kan ha flertalet 
anledningar. Utbildningsverksamheten arbetar 
vidare med analysen för att kunna vidta rätt 
åtgärder.  
Målet att ha ett rikt kultur- och föreningsliv följs upp 
genom antalet deltagare i kulturskolan. Antal 
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deltagare har ökat från 185 (2015) till 207 (2016), 
vilket innebär att målet har uppnåtts.  
 

Att vara en attraktiv kommun utifrån ett arbetsgivar-
perspektiv kan följas upp på flera sätt. Att 
förvaltningen lyckas rekrytera rätt kompetens och 
behålla medarbetarna är ett sätt, ett annat är att 
följa upp genom medarbetarenkäter. Under våren 
2016 genomfördes en enkät med ett index för 
hållbart medarbetarengagemang (HME). 
Värderingarna sammanställs på en femgradig 
skala, där siffran 5 är det bästa värdet. 
Förvaltningen som helhet ligger mellan 3,9 och 4,6 
på samtliga frågor. Medel för hela förvaltningen låg 
0,1-0,2 procentenheter högre än medel för hela 
kommunen i sju frågor utom två. För de två 
frågorna hade förvaltningen samma värde som 
kommunmedel. Inget mål är angett. 
 

Utöver hållbart medarbetarindex ställs ytterligare 34 
frågor i medarbetarenkäten. Älvkarleby kommuns 
totala resultat har höga värden i förhållande till 
andra kommuner. Variationen inom Utbildnings- 
och omsorgsförvaltningens olika verksamheter är 
stor. Flertalet åtgärder har inletts under 2016, 
främst för att minska förvaltningens sjukskrivningar.  
Övriga åtgärder syftar till att bidra stabilitet och 
långsiktighet, genom ett systematiskt arbete. Det 
handlar främst om att åstadkomma ordning och 
reda och gott ledarskap för att skapa en 
utvecklande och attraktiv arbetsplats.  
 

Långsiktig och hållbar utveckling 
Minskad arbetslöshet och utanförskap 
 
  
 

Analys 
Utbildnings- och omsorgsnämnden följer målet om 
minskad arbetslöshet och utanförskap genom olika 
mått kring försörjningsstöd. Jämförande uppföljning 
för 2016 finns ännu inte. Dock visar jämförelsen 
mellan 2014 och 2015 att andelen arbetslösa som 
uppbär försörjningsstöd väsentligt minskat, från 
58,4 (2014) till 49,7 (2015). Motsvarande period har 
andelen barn i familjer som uppbär försörjningsstöd 
ökat från 11,0 till 12,1, Andelen unga vuxna (18–
24 år) med försörjningsstöd har ökat från 12,8 till 
13,4. Andelen vuxna med försörjningsstöd på grund 
av sjukdom och ohälsa har under samma period 
väsentligt minskat från 11,8 till 6,0. Det finns också 
en så kallad ”socioekonomisk sorteringsnyckel” 
med skalan 1–8. Siffran sammanfattar en kommuns 
relativa risk för ekonomiskt bistånd. Talet 8 innebär 
den högsta risken. Kommunens index har tidigare 
år varit 7. Sedan 2014 ligger indexet på 6.  
 

Analysen är att det finns ett behov av att utveckla 
samverkan inom förvaltningen, såväl som med 
andra parter. För långsiktighet krävs rätt och 
övergripande åtgärder i tidiga år, såväl som en 

ökad samordning kring kompetensutveckling, 
förebyggande folkhälsofrågor och integration.  
 

Inom målområdet, långsiktig och hållbar utveckling, 
ligger även uppföljning kring sjukskrivningstal. 
Utbildnings- och omsorgsförvaltningens sjuk-
skrivningar har minskat marginellt mellan 2015 och 
2016, från 7,20 % till 6,92 %. Skillnaderna mellan 
olika verksamheter ligger mellan 5,65 % och 
8,70 %. Flest sjukskrivningstimmar har vård och 
omsorg. Under 2016 genomfördes flera åtgärder, 
tillsammans med medarbetare, för att förstå skälen 
till sjukskrivningarna för att därigenom kunna vidta 
rätt åtgärder. 
 

God service 
God omsorg präglad av kvalitet och trygghet 

 
 

Analys 
Ett sätt att följa kvaliteten inom vård och omsorg är 
genom så kallade nationella ”öppna jämförelser”. 
Det framkommer att 63 % av kommunens brukare 
har möjlighet att komma utomhus, vilket innebär att 
målet på 75 % inte uppnåtts. Ett av de främsta 
skälen till att andelen inte är högre bedöms vara att 
flertalet brukare har ett omfattande omvårdnads-
behov. För vissa brukare är utevistelse endast 
aktuell sommartid och korta stunder.  
 

Brukare inom särskilt boende som har tillgång till 
social aktivitet har ökat från 59 % (2015) till 70 % 
(2016), enligt Socialstyrelsens definition. Målet 

90 % har inte uppnåtts. Analysen visar att de 

boende tar del av flertalet aktiviter på individnivå, 
såväl som aktiviteter som anordnats genom externa 
parter. De aktiviteterna faller dock inte inom ramen 
för socialstyrelsens definition.  
 

För nämnden fanns ingen specifik uppföljning kring 
kvalitet och trygghet för Individ- och 
familjeomsorgen, dock bör betonas att ärenden för 
barn och unga fått flertalet allvarliga nedslag av 
Inspektionen för vård och omsorg. Med anledning 
av flertalet vakanser under 2016 har verksamheten 
ännu inte lyckats komma tillrätta med de brister 
som identifierats. 
 

Demokrati och delaktighet 
Nöjda medborgare när det gäller service och 
delaktighet. 

 
 

Analys 
Under 2016 har ingen total undersökning 
genomförts för att ta reda på hur nöjda medborgar-
na är med nämndens verksamhet. Dock har 
enskilda enheter genomfört undersökningar. 
Verksamheterna har också löpande tagit till sig 
synpunkter för att förbättra service och delaktighet. 
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Individ- och familjeomsorgen har bland annat en 
reviderad broschyr, ”Tyck till”, så att fler 
medborgare, klienter och brukare ska kunna bidra 
till förbättringar. För att nå fler som är i behov av 
stöd har Nätverkshuset (öppenvården) tagit fram ett 
informationsblad och nu finns även en jourtelefon.  
 

God service är särskilt viktig då personer är i behov 
av stöd i enlighet med socialtjänstlagen. Därför följs 
varje vårdplanering upp. Samarbetet med bland 
annat hemtjänsten har utvecklats, för en bättre 
service för enskilda brukare. Biståndsenheten har 
tillsammans med kommunikationsenheten ett 
arbete för att ge ett tydligare stöd åt individer som 
behöver formlera sina hjälpbehov.  
När det gäller vård och omsorg finns en systematisk 
uppföljning via de öppna jämförelserna. Så många 
som 100 % av kommunens brukare är 
dokumenterat delaktiga i sin genomförandeplan för 
särskilt boende. Under 2015 var andelen 81 %. 
Målet för 2016 var 60 %. Målet är således uppnått. 
Inom hemtjänsten var motsvarande siffra 69 % 
under 2016. Det finns flera skäl till att inte alla varit 
delaktiga, ibland beroende på önskan från brukaren 
och ibland beroende på bristande rutiner inom 
verksamheten. Åtgärder vidtas för att rutinerna ska 
följas. 
 

God ekonomisk hushållning 
Kommunen ska årligen förbättra sitt 
kostnadsläge.   

 
 

Analys 
Utbildnings- och omsorgsförvaltningen hade 2016 
en total ram på 399 629 tkr. Nämnden redovisar ett 
överskott på 12 319 tkr. Underskottet inom 
administration och vård och omsorg täcks av 
överskott inom främst utbildningsverksamheten. 
Flertalet verksamheter har dessutom haft ett antal 
intäkter från bland annat migrationsverket och 
andra statliga myndigheter, såväl flertalet som 
projektmedel. 
 

Att förvaltningen årligen ska förbättra sitt 
kostnadsläge följs upp genom målet att 
verksamheterna ska närma sig de nationella 
standardkostnaderna. För Utbildnings- och 
omsorgsverksamheterna följs detta upp för förskola/ 
barnomsorg, grundskola, äldreomsorg och individ- 
och familjeomsorg. De jämförelsesiffor som finns 
tillgängliga är för 2015.  
 

Förhållande  
till standardkostnader 

2014 
(%) 

2015 
(%) 

förskola/barnomsorg -1,2 4,4 

grundskola -15,0 2,1 

äldreomsorgen -3,0 -0,2  

individ- och familjeomsorgen 88,8 30,9  
 
Tabell: verksamheternas kostnader i förhållande till 
standardkostnader åren 2014 och 2015. 

Tabellen visar att äldreomsorgen är den enda 
verksamhet som hade kostnader som låg under 
standardkostnaden 2015. Övriga låg över.  Målet att 
närma sig standardkostnaden har formellt sett inte 
uppnåtts av förskola/barnomsorg, dock av övriga 
verksamheter. Grundskolans kostnader ökade 
väsentligt, och individ- och familjeomsorgen visar 
en avsevärd minskning, även om kostnaderna 
under 2015 ligger väsentligt över standard-
kostnaden.  
 

Administrationens tilldelade budgetram på 6 500 tkr 
överskreds med 140 tkr. Underskottet beror främst 
på högre personalkostnader, bland annat för 
företagshälsovård och tillfällig personalförstärkning. 
Även ersättningar för politiska aktiviteter var högre 
än budgeterat. Alla verksamheters kostnader för 
företagshälsovården budgeteras direkt under 
förvaltningschefens post, administrationen. 
Kostnaderna var dock lägre 2016 än 2015. 
Analysen är att den halverade budgeten var en 
felbedömning, eftersom förvaltningen ännu inte 
kommit tillrätta med höga sjukskrivningstal.  
 

Totala tilldelade ramen för utbildningsverksam-
heterna inklusive KunDa är 188 028 tkr. 
Utbildningsverksamheternas överskott 4 460 tkr 
(exklusive KunDa) beror främst på stora intäkter 
från Migrationsverket, intäkter som verksamheterna 
inte förbrukat under året. Kostnader för 
interkommunala ersättningar och skolskjutsar var 
4 259 tkr högre än budgeterat för 2016. Att 
grundskolan väsentligt ökat i förhållande till 
standardkostnaderna beror främst på att 
kommunen infört komponentavskrivning, vilket 
medfört en ökad kostnad som inte var förutsedd då 
internbudgeten togs fram.  
 

Vård- och omsorgsverksamheternas tilldelade 
budgetram 129 165 tkr överskreds med 2 065 tkr. 
Det beror främst på ökade personalkostnader till 
följd av väsentligt fler ärenden inom hemtjänsten, 
vikariekostnader, såväl som att köpta platser inom 
särskilt boende har räknats upp mer än beräknat. 
Kostnaderna för arbetskläder blev lägre än 
budgeterat, på grund av bra avtal. Skäl till ökade 
ärenden inom hemtjänsten är fler utskrivningar från 
slutenvården. Dessutom bedöms ett skäl vara att 
det förekommit avvikelser kring samverkansrutiner 
mellan landstinget och kommunen. För 
patientsäkerheten har planeringstid ökat, liksom 
insatser för sjuksköterskor och rehabiliterings-
personal. Den analysen har hanterats genom 
avvikelsehantering och ett antal åtgärder har 
vidtagits för att komma tillrätta med de problem som 
går att påverka.   
 
Totala tilldelade ramen för individ- och 
familjeomsorgen var 53 045 tkr, varav 
verksamheten har ett överskott på totalt 8 005 tkr. 
Även om kostnadsläget är högt, har det väsentligt 
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förbättrats. Det har gått från att ligga 88,8 % över 
den nationella standardkostnaden 2014, till att 2015 
ligga 30,9 % över. Uppgifter för 2016 finns ännu 
inte tillgängliga.   
 

Att Nätverkshuset, öppenvården, visat på ett 
överskott under 2016 beror på att de så kallade 
”hemmaplanslösningarna” inte har kunnat 
verkställas, eftersom enheten haft omfattande 
vakanser under året. Försörjningsstöd visar ett 
mindre överskott trots att budgetmedel inte förts 
över i samband med att enheten tagit över ansvaret 
för de så kallade ”glappersättningarna”, det 
ekonomiska bistånd som betalas ut till dess 
arbetsförmedlingen övertar ansvaret för etablerings-
ersättning. Ersättningen hanterades tidigare inom 
Samhällsbyggnadsnämnden.  
 

Barn- och familjeenheten har ett underskott, främst 
på grund av externa placeringar av barn och unga, 
och på grund av konsultkostnader, även det med 
anledning av omfattande vakanser under 2016. 
Biståndsenheten uppvisar ett underskott bland 
annat på grund av högre kostnader än 
prognostiserat för bostadsanpassning för yngre. 
Även verksamheten ensamkommande barn har ett 
stort överskott. Skälen till det överskottet är bland 
annat att Migrationsverkets ersättningar för 2015 
betalats ut under 2016, samt att kommunen också 
fått ersättning för platser som inte varit belagda.   
 

Kostnader för placeringar av barn och unga är svår 
att analysera och förutspå. Migrationsverkets 
ersättningar till kommunen kommer att bli lägre än 
tidigare. En åtgärd för att kunna klara 
kostnadsökningarna är att omförhandla avtal för 
ensamkommande barn och unga. En annan åtgärd 
är att arbeta för att ensamkommande barn kan 
återkomma till kommunen egna hem för vård eller 
boende (HVB), där fler lediga platser förväntas 
under 2017. När det gäller placerade barn och unga 
har ett närmare samarbete inletts mellan 
Nätverkshuset och barn- och familjeenheten, för att 
möjliggöra att fler placerade barn kan återkomma till 
kommunen.  
 

Kostverksamheten hade en tilldelad budgetram på 
13 015 tkr. Överskottet inom kostverksamheten 
747 tkr beror främst på lägre livsmedelskostnader 
tack vare bra avtal och förbättrad följsamhet av 
rutiner kring inköp. 
 

Analysen är att förvaltningen har flertalet 
verksamheter där kostnadsökningar har varit svåra 
att förutse under året, såsom fler utskrivna från 
sjukhus och ökade behov av hemtjänstinsatser. 
Även placeringar av barn och unga är svåra att 
prognostisera, dock har väsentliga kostnads-
minskningar skett på grund av översyn av avtal och 
andra åtgärder för att minska kostnaderna.  
 

Det är tydligt att analysunderlag inför budget-
fördelningen både behöver tidigareläggas och 
ytterligare utvecklas för att få en tydligare bild av 
samtliga verksamheters förutsättningar och behov 
för att uppnå målen. Förbättrad samordning av 
förvaltningens resurser behöver också ske.  
 

Uppföljning och analys av investeringar 
Av förvaltningens investeringsmedel på 1 550 tkr 
har 760 tkr förbrukats under året. En planerad 
investering av Sörgärdets kök fick skjutas på 
framtiden, med anledning av att ny upphandling 
överskred de tilldelade investeringsmedlen. 
Eftersom renovering behöver ske under sommaren 
sköts denna upp till 2017.  
 

Uppföljning av uppdragen 
Flertalet uppdrag har genomförts inom 
förvaltningen. Individ- och familjeomsorgens 
uppdrag att skapa stabilitet för en rättssäker 
verksamhet inbegriper flertalet åtgärder och har 
inom vissa områden nått upp till målet, men 
åtgärderna behöver följas under längre tid. Att 
utveckla samverkan mellan utbildnings-
verksamheten och individ- och familjeomsorgen, 
har behövt starta på nytt.   Det uppdraget har därför 
inte uppnått uppställda mål. Skälen är att både chef 
för individ- och familjeomsorgen och skolchef tillträtt 
under året, mars respektive september. 
Kostverksamhetens verksamhet har analyserats för 
att bland annat säkerställa jämn kvalitet och 
kompetensförsörjning som är långsiktigt hållbar. 
Politiska beslut om kostverksamhetens inriktning 
förväntas under 2017. Vård och särskilt arbetat med 
att minska sjukskrivningar, där resultaten kommer 
att kunna följas under 2017.  
 

Väsentliga händelser 
Ur ett övergripande perspektiv har den markanta 
ökningen av beviljade insatser inom 
socialtjänstlagen haft en väsentlig påverkan på flera 
av förvaltningens verksamheter. Bristen på 
ändamålsenliga lokaler och flertalet vakanser inom 
kritiska områden har ställt stora krav på anpassning 
och prioritering. Utbildningsverksamheten har haft 
ett ökat behov av studiehandledare i modersmål 
samt lärare i svenska som andra språk. 
Planeringen inför det nya särskilda boendet på 
Tallmo-området, innebär omflyttning av förskola, 
kök och boende redan första halvåret 2017. 
Lokalerna på Tallmon har varit i mycket dåligt skick. 
Under våren 2016 fick akuta åtgärder vidtas både i 
köket och i boendet. Arbetsmiljöproblemen innebar 
stor påfrestning och flertalet åtgärder.  
 

Inom Individ- och familjeomsorgen har chefen och 
teamchefstjänster tillsatts, såväl som flertalet 
vakanta tjänster inom barn- och familjeenheten och 
på nätverkshuset. Viss rekrytering kvarstår. Barn- 
och familjeenheten har lyckats över förväntan när 
det gäller rekrytering. Vakanserna under 2016 var 
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omfattande. Vid utgången av 2016 ligger enheten 
något över det antal årsarbetskrafter som planerats.  
 

Nytillkomna ensamkommande barn och unga har 
minskat väsentligt under året och det finns nu 
lediga platser på kommunens två hem för vård eller 
boende, HVB. Många av dessa barn och unga 
väntar på Migrationsverkets beslut om 
upphållstillstånd. Troligen får fler stanna än tidigare 
prognos, på grund av ett förändrat säkerhetsläge i 
Afghanistan. En översyn av behov av omställning 
av verksamheten påbörjades under 2016, när det 
gäller personal- såväl som lokalbehov. 
 

Stora målgrupper inom försörjningsstöd under 2016 
var människor som ansöker om ekonomiskt bistånd 
tills deras etableringsersättning kommer igång, den 
så kallade "glappersättningen", såväl som personer 
som går ur den så kallade etableringen, där 
arbetsförmedlingen ansvarar under två år. Den 
senare målgruppen kommer att öka ytterligare inom 
kommunens ansvar efter att två år har förflutit. 
 

Från och med 2016 hanteras den palliativa vården, 
vård i livets slutskede, av landstinget, via geriatriken 
i Tierp. Erfarenheterna hittills är att utvecklingen av 
rutiner ännu inte lett till ett optimalt samarbete. 
Patientsäkerheten har inte varit god vid ett flertal 
tillfällen. De nationella direktiven som beskriver 
uppdelning av specialiserad och allmän palliativ 
vård gör att patienter kan få byta vårdgivare, vilket 
innebär en sämre vård samt otydligare och 
ojämnare arbetsbelastning för kommunens 
hemsjukvård och hemtjänsten.  
 

Vård och omsorg har under 2016 haft vakanser 
inom gruppen arbetsterapeuter, vilket lett till färre 
preventiva insatser, vilket i sin tur kan ha lett till fler 
hemtjänstbeslut än nödvändigt. Flertalet insatser 
har vidtagits för att kunna säkerställa kompetens-
försörjningen, bland annat en tvåårig specialist-
utbildning i äldrevård. Under året har ett omfattande 
arbete genomförts för att förebygga fallskador och 
bränder, för all personal som arbetar inom ordinärt 
boende (hos brukare som bor i det egna hemmet), 
samt till anställda inom funktionshindersomsorgen. 
Vård och omsorg fick under 2016 ordförandeskapet 
för Vård och omsorgscollege under en tvåårsperiod, 
i den regionala gruppen tillsammans med Gävle 
och Ockelbo.  
 

Enligt Socialtjänstlagen ansvarar kommunen för att 
ge stöd till de som vårdar närstående. Under 2016 
påbörjades ett arbete för att skapa systematik kring 
det anhörigstödet, även med speciell inriktning för 
dem med demenssjukdom. Insatserna bedöms leda 
till minskat behov av andra insatser, framför allt 
hemtjänst och särskilt boende. 
 

Vid slutet av 2016 drabbades Vinkelboda förskola 
av en vattenläcka, vilket fått stora konsekvenser för 
utbildnings- och kostverksamheten, både för 

arbetsmiljön och ekonomin. Maten levereras från 
Rotskär vilket innebär leveranskostnader.  
  

Väsentligt inom utbildningsverksamheten har även 
varit det ökade behovet av studiehandledare i 
modersmål, samt lärare i svenska som andra språk. 
Lokalbehovet är påtagligt och en långsiktig plan för 
lokalhantering saknas. Det gäller såväl förskola 
som skolan. Organisationen har också förändrats 
under året då en chef för elevhälsan anställdes från 
juli månad. Tjänsten som gick under benämningen 
Samordnare för barn med särskilda behov 
upphörde i samband med det. Tidigare skolchef 
gick i pension och ny skolchef tillträdde i 
september.  
 

Internkontroll 
Utbildnings- och omsorgsförvaltningen har noterat 
ett antal avvikelser i samband med uppföljning av 
internkontrollplanen för 2016. Åtgärder har vidtagits 
efterhand de upptäckts. Då avvikelser varit av mer 
systematisk karaktär har rutiner upprättats och mer 
långsiktiga åtgärder planerats in för 2017.  Bland 
annat har det uppmärksammats att enhetliga rutiner 
inte funnits kring ansökningar av externa medel, 
inte heller en ändamålsenlig uppföljning av ekonomi 
och måluppfyllelse. Andra avvikelser handlar bland 
annat om enhetlighet kring tillämpning av rutiner 
och riktlinjer, systematik kring arbetsplatsträffar. 
Variationen är stor mellan verksamheterna. Inom 
vissa områden hanteras frågorna mycket 
systematiskt och bra, i synnerhet 
avvikelsehanteringen inom vård och omsorg. 
Kontakter tas löpande med Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO, och flertalet beslut har inte lett till 
vidare åtgärder eftersom kommunen hanterat 
ärendena tillfredställande.  
 

Åtgärdsplaner har tagits fram inom flera områden 
och fler tas fram under 2017. Budgetuppföljning har 
genomförts systematiskt. Det lagstadgade kravet på 
kvalitetsledningssystem arbetades fram under 2016 
inom vård och omsorg, samt verksamheten för 
ensamkommande barn. I båda fallen innebär 
implementeringen ett fortsatt arbete. Individ- och 
familjeomsorgen har påbörjat processbeskrivningar. 
Omfattande avvikelser inom Individ- och 
familjeomsorgen kan härledas till de många 
vakanserna under året, inte minst bland cheferna.  
 

Framtiden 
Individ-. och familjeomsorgen har fortfarande under 
2016 inte kunnat genomföra en samlokalisering för 
hela personalstyrkan, för bättre samarbete, 
samordning, kvalitet, arbetsmiljö, och för att skapa 
en teamkänsla och stabilitet över tid. Stabiliteten 
bedöms kunna bidra till ett större fokus på 
förebyggande arbete och ökad samverkan med 
andra aktörer. Arbetet med att säkerställa en 
rättsäker och enhetlig hantering fortsätter. Arbetet 
att komma ner på en rimligare nivå i förhållande till 
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standardkostnaderna har redan visat tydliga resultat 
och kostnaderna förväntas minska ytterligare. 
Verksamheten för ensamkommande barn genomför 
systematisk omvärldsbevakning och ställer om för 
en anpassning till förändrade förutsättningar. 
Eftersom den äldre befolkningen ökar förväntas 
ökade behov av biståndsbedömningar. Inom 
försörjningsstöd förväntas utbetalningar att öka, i 
samband med att nyandlända går ur sina tvååriga 
etableringsinsatser.  
 

Inom vård och omsorg och kostverksamheten 
pågår arbetet för att ställa om verksamheterna till 
det nya särskilda boendet, där även ett nytt kök ska 
byggas, med inriktning för anpassad mat för äldre 
Statistiska centralbyråns befolkningsprognos våren 
2015 visar följande: 
 

År Ålder Antal 
personer 

Ålder Antal 
personer 

2015 70-79 928 80+ 563 

2020 70-79 1126 80+ 587 

2025 70-79 1137 80+ 729 

2030 70-79 1094 80+ 864 
 
Tabell: Ökning av åldersgrupperna 70–79 och 80+ mellan  
åren 2015 och 2030.  

Tabellen ovan visar att åldersgrupperna 70–79, och 
80 år och äldre, ökar väsentligt. Efter 2030 
förväntas utvecklingskurvan plana ut. Politiken har 
fattat beslut som innebär en väsentlig utökning av 
kommunens egna platser i särskilt boende.  
Boendet förväntas stå klart 2019. Ökningen av 
äldre förväntas även ge en ökning av 
hemtjänstinsatser. Hemtjänstinsatserna förväntas 
dock vara av mindre omvårdnadskrävande 
karaktär, eftersom de ärendena förväntas kunna 
hanteras på boendet. 
 

Redan idag står vård och omsorg inför utmaningar 
att lyckas rekrytera rätt kompetenser. Ökningen av 
äldre, såväl som att verksamheten återgår till 
kommunen, innebär att kompetensbehoven 
kommer att öka ytterligare. En utveckling av 
verksamheten, ytterligare förbättrad arbetsmiljö 
med utvecklingsmöjligheter är fokusområden för 
framtiden. Under 2016 har vård och omsorg inlett 
ett samarbete med Gävleborgs och Uppsala län 
inom det så kallade KIVO-projektet, Kvalitetssäkrad 
integrering vård och omsorg. Samarbetet förväntas 
bidra till kompetensförsörjningen, vilken står inför 
omfattande utmaningar de kommande åren. Lyckas 
kommunen väl kommer det även att kunna bidra till 
bättre förutsättningar för dem som idag står utanför 
arbetsmarknaden. 
  
Utbildningsverksamheten har ett behov att 
analysera vad som ger de bästa förutsättningarna 
för att lyckas med sitt uppdrag. Det handlar om att 
utveckla verksamheterna med en helhetssyn. Hur 

verksamheterna erbjuder de bästa förutsättningarna 
kommer också att påverka lokalbehov. Under 2017 
kommer en långsiktig plan att tas fram, med behov 
av politiska inriktningar. Hur vill kommunen erbjuda 
medborgarna förskola och skola i framtiden?  
 

Verksamheten har identifierat ett behov att på sikt 
kunna flytta år 6 från Rotskär 6-9, för att kunna ha 
F-6-skolor i kommunen och ett högstadium på 
Rotskär med år 7-9. Att kunna rekrytera behöriga 
pedagoger är angeläget för verksamheten. För att 
lyckas med det krävs att kommunen upplevs som 
en attraktiv arbetsgivare. Verksamheten behöver 
också arbeta mer långsiktigt med aktiviteter för att 
nå tänkbara målgrupper, på högskolor och andra 
lämpliga platser. 
 

Utbildningsverksamhetens resultat behöver 
förbättras och meritvärdet på betygen måste höjas, 
för att kommunen som helhet ska utvecklas i rätt 
riktning. Andelen elever med behörighet till 
gymnasiet och vidare studier behöver också öka. 
Med medvetna val, en utvecklad analys, rätt 
åtgärder och med samverkan med andra kommer 
resultaten att förbättras. I arbetet är vikten av 
ändamålsenliga lokaler stor, för att skapa rätt 
förutsättningar både för dem vi är till för, såväl som 
för att skapa en attraktiv arbetsplats för våra 
anställda.  
 

Kostverksamhetens största utmaning är att 
säkerställa kompetensförsörjningen för att leva upp 
till uppdraget. Flertalet kök är i omfattande behov av 
renovering och 2016 har akuta underhållsåtgärder 
vidtagits, bland annat på grund av vattenläcka. 
Under 2017 kommer ytterligare ett kök att behöva 
starta, beroende på tillkommande lokaler för 
utbildningsverksamheten. Köket på särskilda 
boendet Tallmon ska vara stängt innan sommaren, 
vilket innebär en stor omställning av 
kostverksamheten, eftersom mat kommer att 
behöva levereras till boendet. Under 2017 förväntas 
beslut kring vilken typ av kök kommunen ska ha, 
vilket kommer att påverka verksamhetens inriktning.  
 

Sammanfattningsvis kan nämnas att nämnden, 
tillsammans med förvaltningen identifierat att det 
behövs en uppföljning som bättre visar att 
verksamheterna bidrar till att uppnå kommunens 
målområden, att rätt saker följs upp och att det som 
följs upp har en tydlig koppling till målområdet. Det 
utvecklades ytterligare under 2016 och arbetet 
fortsätter. Arbetet bedrivs även mer övergripande 
på kommunnivå. 
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Älvkarleby vatten AB 

Ordförande Ingalil Tegelberg  
Verkställande direktör Lena Blad 
 

Resultat (tkr) 
Utfall 
2016 

Utfall  
2015 

Förändring 
mellan åren 

Nettoomsättning 29 433 30 205 - 772 

Övriga intäkter 369 137 232 

Rörelsens kostnader -29 036 -29 298 262 

Rörelseresultat 767 1 044 -278 

Finansnetto -676 -1 007 331 

Resultat efter finansnetto 90 37 53 

Skatt på årets resultat -466 -37 -429 

Årets resultat -376 0 -376 

 

Investeringar (tkr) 

 
Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Förändring 
mellan åren 

Investeringar 5 478 5 916 -438 

Summa nettoinvesteringar 5 478 5 916  

Förvaltningsberättelse 
Älvkarleby Vatten AB är huvudman för den 
allmänna vattenförsörjningen och 
avloppshanteringen i Älvkarleby kommun vilket 
omfattar produktion och distribution av rent vatten, 
avledning och rening av spillvatten samt 
omhändertagande av slam från reningen. Bolaget 
äger samtliga VA-anläggningar för allmänt VA i 
Älvkarleby kommun. Anläggningsbeståndet består 
av vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, 
tryckstegringsstationer, högreservoarer, infiltrations-
anläggningar samt ett omfattande ledningsnät. 
Beståndet kräver löpande omfattande 
underhållsinsatser. Älvkarleby Vatten AB har inga 
anställda, verksamheten sköts av inhyrd personal 
från moderbolaget Gästrike Vatten AB. 
Kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo och 
Älvkarleby äger gemensamt moderbolaget Gästrike 
Vatten AB. Gävle kommun äger 70 procent av 
aktierna och övriga kommuner äger var för sig 10 
procent. 
 
Ägarförhållanden 
Älvkarleby Vatten AB är ett dotterbolag till Gästrike 
Vatten AB som innehar 99 % av aktierna. 
Älvkarleby kommun äger resterande 1 % av 
aktierna men har kontroll över samtliga röster i 
bolaget. 
Genom Älvkarleby Vatten AB tillförsäkras 
kommunen inflytande över VA-anläggningarna och 
kan besluta om till exempel utbyggnadsplaner. 

Älvkarleby kommun ansvarar för bolagets 
upplåningsbehov för finansiering av investeringar. 
Älvkarleby kommun styr 100 % av rösterna i 
dotterbolaget och styrelsen är utsedd av 
kommunfullmäktige i Älvkarleby kommun. 
Älvkarleby Vatten AB äger och förvaltar VA-
anläggningarna i Älvkarleby och är därmed 
huvudman. 
 
Kvalitet 
Tillgången till rent vatten är grunden för ett väl 
fungerande samhälle för människor att leva och bo. 
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och 
vattenkvaliteten kontrolleras kontinuerligt genom 
provtagning enligt fastställt egenkontrollprogram. 
Vattenkvaliteten är hög och inget prov har varit 
otjänligt. 
För att säkerställa kvaliteten på vattnet som 
levereras har Gästrike Vatten i samtliga ingående 
ägarkommuner börjat att låsa vattenposter, ett 
arbete som kommer pågå under kommande fem år. 
Totalt har är det cirka 5 000 vattenposter i våra fyra 
kommuner. Genom att låsa vattenposter görs 
leveransen av dricksvatten säkrare. Parallellt med 
att låsa vattenposter pågår arbete med att 
genomföra säkra vattenuttag genom vattenkiosker. 
Vattenkiosker är Gästrike Vattens sätt att sälja 
vatten till de som fyller t ex spolbilar. 
Under året har det varit ett antal driftstörningar (19 
vattenläckor och 54 avloppsstoppar). En del 
vattenläckor har varit större och påverkat ett stort 
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antal kunder, andra har varit svåra att lokalisera 
med långvarigt utläckage till följd. Vattenläckorna 
har medfört höga vattenuttaget som lett till 
temporärt ökad vattenproduktionen varmed 
vattendomen för Kronsågen har överskridits.  
 
Miljöpåverkan 
Vatten och avlopp vår samhällsnytta, en 
grundförutsättning för ett fungerande samhälle och 
därför viktigt att beakta på ett tidigt skede i 
samhällsplaneringen. Verksamheten genomsyras 
av ett långsiktigt kretsloppstänkande, där hänsyn 
tas till kommande generationers behov av en bra 
VA-försörjning. På så sätt kan vårt vatten hanteras, 
bevaras och brukas på ett miljövänligt sätt. 
Dricksvattnet i Älvkarleby tas från grundvatten. 
Vattentäkter är känsliga för yttre miljöpåverkan. 
Dricksvatten är klassificerat som livsmedel och det 
ställer höga krav på hela produktions- och 
distributionskedjan. 
På uppdrag av Älvkarleby och Gävle kommuner 
utreder Gästrike Vatten möjligheterna att samverka 
för en ny vattenproduktion (VÄG). Syftet är att 
utreda hur mycket vatten som finns och hur det bäst 
kan användas för att skapa nytta för invånarna i 
Älvkarleby och Gävle. Samtidigt utreder vi också 
hur en eventuell samverkan påverkar bland annat 
taxor, ägande och markfrågor. 
Enligt miljöbalken är avloppsreningsverken 
tillståndspliktiga. För varje tillståndspliktigt 
reningsverk upprättas ett särskilt miljöbokslut. Det 
finns två tillståndspliktiga avloppsreningsverk, ett i 
Gårdskär och ett i Skutskär. Avloppsvatten renas i 
avloppsreningsverken från fosfor och organiskt 
material innan det återförs till naturen i ytvatten som 
är recipienter. 
Olika åtgärder vidtas för att minska 
miljöbelastningen exempelvis genom förnyelse av 
VA-ledningsnätet. Förnyelse- och underhålls-
insatser i ledningsnätet genomförs i huvudsak för 
att åtgärda brister på grund av driftstörningar och 
säkerställa ledningens funktion även anpassningar 
sker av dimensionering för framtidens nyttjande. 
Områden prioriteras utifrån bedömning av 
konsekvenser för kunderna, antal driftstörningar, 
kostnader och miljöeffekter. Förnyelseplanen 
fokuserar på geografiska områden och baseras på 
anläggningarnas status och den anger prioriterings-
ordningen för planerad ledningsnätsförnyelse fram 
till 2020. Årets ledningsnätsförnyelse har skett 
enligt plan. 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

 Pågående utredningar för samverkande 
vattenproduktion Älvkarleby och Gävle kommun 
(VÄG). 

 Vattendom för Kronsågen överskrids pga höga 
momentanuttag. 

 Pågående ledningsnätsförnyelse för långsiktigt 
förbättra ledningsnätets status. 

Taxor 
VA-verksamheten finansieras av taxor och avgifter. 
Vi har inget ekonomiskt vinstintresse, men ska vara 
kostnadseffektiva. Självkostnadsprincipen gäller för 
VA-verksamhet och eventuella över- eller 
underuttag i bolagen bör justeras inom tre år. 
Det finns anläggnings- och brukningsavgifter. 
Anläggningsavgiften betalas en gång för att ansluta 
fastigheten till VA-nätet, avgiften periodiseras enligt 
matchningsprincipen för anläggningarnas avskriv-
ningstid. Brukningsavgiften betalas löpande för 
nyttjandet av vatten- och avloppstjänster. 
Från årsskiftet infördes en ny gemensam 
taxekonstruktion för brukningstaxan. Bruknings-
taxan har en rörlig och en fast avgift, för den fasta 
avgiften är mätarstorleken den styrande 
parametern. 
Varje VA-kollektiv (kunder anslutna till det allmänna 
VA-nätet i respektive kommun) bär sina egna 
kostnader. Det är förutsättningarna för VA-
försörjningen i respektive kommun som styr hur hög 
avgiften är. Det gör att avgifterna varierar mellan 
landets alla kommuner och att våra dotterbolag har 
olika nivå på sin VA-taxa. Det som styr är bland 
annat: 

 Om kommunen har tätt eller utspritt boende 
eftersom det styr hur långa ledningar som 
behövs. 

 Om kommunen har många små anläggningar 
eller få stora anläggningar som ger 
stordriftsfördelar. 

 Vilken vattenkvalitet råvattnet har avgör hur 
omfattande vattnet behöver renas. 

 Hur mycket underhåll infrastrukturen behöver för 
att garantera en säker drift. 

 Hur många invånare som är anslutna och delar 
på kostnaden. 

 Kvaliteten på inkommande avloppsvatten, 
tillstånd och villkor avgör hur omfattande rening 
som krävs. 

 
Intäkter och kostnader 
Årets resultat är -0,4 mnkr, vilket är en 
skattemässig effekt efter att 1,9 mnkr av intäkterna 
har redovisat som överuttag och är därmed en 
skuld till VA-kollektivet. Huvuddelen av intäkterna 
kommer från brukningsavgifter, en mindre del av 
intäkterna kommer från periodens 
anläggningsavgifter. 
Främst brukningsintäkterna är högre än föregående 
år, en effekt av den nya konstruktionen för 
brukningstaxan. Vid införande av den nya 
brukningstaxan gjordes kalibreringar av 
avgiftsnivåer för att nå 0-effekt på intäkterna. 
Avgifterna sattes utifrån kalibreringen baserad på 
antagandet att den nya taxan skulle ge 97,0 % av 
2015 år intäkter då ett antal fastighetsägare skulle 
byta vattenmätare till en mindre mätare för att för att 
på så sätt påverka sin kostnad för vatten och 
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avlopp. Alla kunder som har kunnat byta 
vattenmätare har inte gjort det. 
För att balansera avgiftsuttaget mot verksamhetens 
kostnader med hänsyn till variationsförändringar 
över tid genomförs åtgärder i enlighet med den 
strategi som styrelsen framtagit. Dessa arbetas in i 
bolagets ekonomiska plan för de kommande fyra 
åren, för perioden 2017-2020 beräknas 7,4 mnkr av 
upparbetade överuttag att återföras till VA-
kollektivet. Strategin för återföring av överuttag 
utgår från fyra olika aspekter; framåtriktade åt-
gärder genom investering som kommer hela VA-
kollektivet till gagn och inte är ersättnings--
investering, skyddshöjande eller säkerställande 
åtgärder, samt återhållsam taxejustering. Skydds--
höjande och säkerställande åtgärder har gjorts 

under året för att strategiskt nyttja tidigare års 
överuttag, kostnader för dessa åtgärder kommer 
under flera år. 
Älvkarleby Vatten AB belastas av samtliga 
kostnader för sin VA-försörjning. Resurser som 
nyttjas gemensamt i Gästrike Vatten AB och som 
inte går att koppla direkt till ett anläggningsbolag 
fördelas genom en fördelningsnyckel som fastställts 
av styrelsen i Gästrike Vatten AB. Årets andel för 
Älvkarleby Vatten AB är 8 (8) %. 
 
Investeringar 
Årets investeringar uppgår till 5,5 mnkr, och hänförs 
främst till ledningsnätsförnyelsen enligt förnyelse-
planen. 

 

Flerårsjämförelse - Bolagets utveckling i sammandrag 
 

 2016  2015  2014  2013  2012 
Nettoomsättning tkr  29 434  30 205  26 368  26 727  27 002 
Årets över-/underuttag tkr  1 907  1 096  4 981  1 347  -854 
Ackumulerat över-/underuttag tkr  9 331  7 424  6 328  1 347 
Investeringar tkr  5 478  5 916  3 884  5 805  3 253 
Balansomslutning tkr  84 488  78 519  78 385  73 430  72 856 
Såld mängd VA tm3  699 778 784 740  887 
Producerad mängd vatten tm3  1 466 1 461  1 319  1 332  1 388 
Mottagen mängd avlopp tm3  1 319  1 215  1 058 866  1 036 
 
I nettoomsättningen ingår över-/underuttag 
tkr = tusental kronor, tm3 = tusental kubikmeter 
Differensen mellan såld mängd, producerad mängd och mottagen mängd visar hur stort in- och utläckaget 
är till ledningsnätet vilket ger en indikation om anläggningarnas status. 

 
Risk- och osäkerhetsfaktorer samt förväntad 
utveckling 

 Säkerställa vattenresurser för vattenförsörjning 
idag och i framtiden 

En fördjupad utredning pågår om samverkan för 
vattenproduktion i Älvkarleby och Gävle under 
2016-2017 med syfte att skapa en säker och robust 
vattenförsörjning. Utifrån vägval och beslut kommer 
åtgärder för att öka redundansen i VA-systemet, 
dvs kunna leverera vatten från olika håll och 
vattenmagasin/verk fortlöpa under planperioden. 
Höga vattenuttag med tangering av vattendom visar 
att vattenförsörjningen är sårbar och att åtgärder 
krävs för att långsiktigt trygga behovet. En översyn 
av vattendomen för Sand och Kronsågen kommer 
att ske. Den fördjupade utredningen förväntas ge 
underlag för framtida kompletterande vattenuttag. 
Även översyn av skalskyddet och utredningar för att 
revidera vattenskyddsområden planera att påbörjas 
under planperioden. För att säkra vattnets kvalitet 
kommer arbete med att låsa vattenposter och 
utbyggnad av vattenkiosker ske under plan-
perioden. 
 

 Ledningsnätsförnyelse och VA-utbyggnad 
Under planperioden kommer arbetet med att förnya 
ledningsnätet fortlöpa där det ger mest effekt.  

Fokus är en robust och säker dricksvatten-
försörjning och minskad miljöpåverkan (bräddning 
och dagvattenhantering). 
 

 VA-taxan 
Avgiftsnivåerna i den nya brukningstaxan som 
infördes 1 januari 2016 för att få en rättvisare 
brukningsavgift utifrån nytta av VA-tjänster 
kalibreras under 2016 och kan behöva justeras för 
2017. Under planperioden planeras en översyn av 
konstruktion för anläggningstaxan. 
 

 Intäkt och kostnadsutveckling 
Kostnadsutvecklingen under perioden är främst 
relaterad till återföring till VA-kollektivet av tidigare 
års överuttag. Återföringen sker genom en 
strategisk planering för ett bra nyttjande av dessa 
resurser för hela VA-kollektivet. Återföring sker 
genom tre fokusområden, återhållsamma 
taxehöjningar, säkerställande (kvalitetshöjande) 
åtgärder och skyddshöjande åtgärder. 
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Älvkarlebyhus  

Ordförande Lars Skytt 
Verkställande direktör Håkan Karlsson 
 

Resultat (tkr) 
Utfall 
2016 

Utfall  
2015 

Förändring 
mellan åren 

 

Nettoomsättning 79 046 77 582 1 464 

Summa fastighetskostnader -65 251 -63 601 -1 651 

BRUTTORESULTAT 13 795 13 981 -186 

Administrativa kostnader -8 122 -8 057 -65 

RÖRELSERESULTAT 5 673 5 924 -251 

Finansnetto -3 009 -3 150 141 

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 2 664 2 774 -110 

Bokslutsdispositioner och skatt -652 -170 -482 

Årets resultat 2 012 2 604 -592 

 

Investeringar (tkr) 

 
Årsbudget  

2016 
Utfall 
2016 

Avvikelse mot 
årsbudget 

Ridderdalsvägen 1: stamrenovering 2 000 2 837 -837 

Ridderdalsvägen 3: stamrenovering 3 300 4 290 -990 

Båtsmansvägen 28: stamrenovering 3 600 2 030 1 570 

Båtsmansvägen 28: byte av tak m.m. 700 0 700 

Västlandsvägen 5: byte av tak m.m. 400 442 -42 

Lillängsgatan 9: byte av balkongfronter, 
fönsterbyten 

900 1 871 -971 

Roosvägen 3: byte av balkongfronter, 
fönsterbyten 

900 0 900 

Fyrklövern: byte av hissar (5 st.) 990 2 570 -1 580 

Fyrklövern: byte av balkongdörrar 300 435 -135 

Fyrklövern: montering av skalskydd 0 625 -625 

Bergsvägen 1-17: byte av lägenhetsdörrar 3 000 2 988 12 

Bergsvägen 1-17: tvättbokningssystem 420 209 211 

Bergsvägen 1-17: stamrenovering 0 144 -144 

Bultovägen 4, 8: dagvattenledningar 200 0 200 

Centrum: ombyggnation KunDa 0 47 -47 

Centrum: nybyggnation f.d. Noris 0 411 -411 

Centrum: utökad parkering 0 977 -977 

Centrum: utbyte aluminiumpartier 225 0 225 

Centrum: köp av mark 0 186 -186 

Centrum: köp av mark 0 401 -401 

Maskiner, inventarier och fordon  1 200 -1200 

Summa nettoinvesteringar 16 935 21 662 -4 728 

Förvaltningsberättelse 
AB Älvkarlebyhus bildades 1949 och drevs initialt 
som en stiftelse. Sedan dess har bolaget varit den 
största bostadsaktören i Älvkarlebykommun. 1997 
ombildades stiftelsen till aktiebolag. 

Älvkarlebyhus har till uppgift att skapa varierat 
boende med bra kvalitet för kommunens invånare. 
Det innebär, att bolaget ska erbjuda prisvärt boende 
i välskötta fastigheter och trygga områden med en 
god och välutvecklad service på affärsmässiga 
grunder. 
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Samhällsnytta 
En bra bostad är en förutsättning för ett bra liv. 
Älvkarlebyhus ägs av Älvkarleby kommun och 
spelar en betydelsefull roll genom att verka för 
utveckling av goda och trygga boendemiljöer. Vi tar 
även ett socialt ansvar och bidrar till goda 
levnadsvillkor för alla som bor och verkar i 
Älvkarleby kommun. I ett led att verka för 
integration och att få in nyanlända i lägenheterna 
accepterar Älvkarlebyhus både etablerings-
ersättning och försörjningsstöd som inkomst. Utöver 
detta kan kommunen erbjudas upp till fem 
lägenheter per månad, dock maximalt hälften av 
månadens uppsagda lägenheter, till personer som 
av särskilda ekonomiska eller sociala skäl inte kan 
få tillgång till bostad på egen hand. Under 2016 har 
fyra personer haft praktikplats på bolaget genom 
bland annat Nystartsjobb. Tre av dessa personer 
kommer att fortsätta genom Nystartsjobb även 
under 2017. Under sommaren var 8 ungdomar 
anställda för fastighetsskötsel och enklare 
målningsarbeten. En projektanställd jobbade med 
att ta fram en rapport om tillgänglighet i beståndet. 
I samarbete med Älvkarleby kommun utför vi 
bostadsanpassningar för våra hyresgäster. Oftast 
innebär det att vi ökar säkerheten och 
tillgängligheten i bostaden. Detta möjliggör för 
hyresgästen att bo kvar längre i sitt hem. Under 
2016 utfördes bostadsanpassningar för 27 (15) tkr. 
 
Miljö 
AB Älvkarlebyhus målsättning är att skydda 
människor, miljö och egendom från alla risker som 
hör samman med verksamheten. Bolaget har ett 
miljömål, att minska energianvändningen med 20 % 
fram till 2020, med utgångsår 2010. 
Fastigheternas energiförbrukning är den del i 
verksamheten som har störst påverkan på miljön. Vi 
arbetar därför att följa upp förbrukning av 
fjärrvärme, el och vatten. Vid val av material och 
produkter som ska användas vid renovering, 
ombyggnationer och reparationer läggs vikt vid att 
materialet ska vara så miljövänligt som möjligt. Det 
kan till exempel vara närvarostyrd belysning, LED-
belysning, temperaturstyrda fläktar och 
snålspolande armaturer. Merparten av fastigheterna 
värms upp via spillvärme i ett fjärrvärmesystem. 
Inga fossila bränslen används för uppvärmning. 
Som hyresgäst hos Älvkarlebyhus betalar man för 
hantering av hushållssopor och kompost genom 
hyran. Annat avfall som till exempel trasig 
elektronik, grovsopor, glas, papper, kartonger med 
mera får hyresgästen själv ta till en 
återvinningscentral. 
Våra boende har rätt till en behaglig miljö i sina 
lägenheter. Vi arbetar därför löpande för att 
åstadkomma en energioptimal inomhusmiljö. 
Älvkarlebyhus följer den förordning som finns 
gällande kontroll av ventilations-system, OVK, 
(obligatorisk ventilationskontroll). Under året har 

216 (236) lägenheter kontrollerats och vid behov 
åtgärdats. 
I kök och badrum har vattenbesparingsutrustning 
installerats. Förhoppningarna är att en minskning av 
vattenförbrukningen i de berörda lägenheterna ska 
kunna noteras om några år. 
Även utomhus är miljöarbetet viktigt. Genom att 
skapa positiva utomhusmiljöer bidrar vi till de 
boendes livskvalitet. När vi planterar och bygger 
utomhusmiljön arbetar vi efter att de ska vara 
tillgängliga, säkra och trivsamma. Under 2015 
gjordes stora satsningar på utemiljön, ett arbete 
som har fortsatt även under 2016. 
 
Marknad 
AB Älvkarlebyhus har totalt cirka 1 500 boende. 
Den viktigaste uppgiften är, att erbjuda dem ett bra 
boende och en utmärkt service. Företaget strävar 
efter att uppnå de uppsatta ledorden: 
konkurrenskraft, prisvärdighet och kvalitet.  
 
Befolkningstillväxten i Älvkarleby kommun har 
under de senaste åren varit positiv. 
Åldersmässigt är det framför allt de yngre 
åldersgrupperna som står för både in- och 
utflyttningen, särskilt gruppen 20-29 år. Detta är helt 
naturligt då flyttningspåverkande händelser som har 
att göra med familjebildning, studier och arbetsliv 
oftare inträffar i yngre år än i äldre. 
 
Antalet invånare per den 31 december 2016 
uppgick till 9 445 (9 293) personer, en ökning med 
152 personer. Statistiken visar på en positiv 
utveckling både avseende födelseöverskott och 
flyttnetto. Kommunen tappade invånare till framför 
allt Gävle, men en hög inflyttning från utlandet 
gjorde att flyttnettot ändå blev positivt. 
 
Bolagets uppdaterade webbplats och det nya 
marknadssystemet har nu varit i drift under snart 
två år. Systemet är tänkt att underlätta både för 
våra befintliga och nya hyresgäster. Den som vill 
söka lägenhet kan själv registrera sig som sökande, 
samt göra urval på exempelvis område och storlek. 
Kontrakt kan numera signeras digitalt med bank-ID. 
De lediga lägenheter som finns presenteras tydligt 
med planlösning och uppgifter om våningsplan, 
storlek, hyra och vilka bekvämligheter som finns, 
exempelvis hiss, balkong och möjlighet till 
bredband. 
Under ”Mina sidor” kan hyresgästen själv göra 
felanmälan dygnet runt. Denna tjänst syftar till att 
underlätta för de boende och att öka 
tillgängligheten. Hyresgästen kan sedan följa sitt 
ärende, för att se när felet avhjälptes och hur. 
AB Älvkarlebyhus lediga lägenheter hyrs ut via 
bolagets bostadskö. Den som vill söka en bostad 
måste vara registrerad som bostadssökande. Vid 
årets slut var drygt 2 500 externa personer 
registrerade i kön. Därtill kommer redan befintliga 
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hyresgäster, vilka kan tillgodoräkna sig köppoäng 
från dagen för senaste kontraktsskrivningen. 
Alla över 18 år kan utan kostnad registrera sig i 
bostadskön. För att behålla köpoängen måste 
sökanden dock vara aktiv på Mina sidor minst en 
gång om året. Påminnelse om detta skickas ut via 
mejl. 2015 gjordes en förändring i kösystemet. Nu 
gäller att befintliga hyresgäster samlar poäng från 
första dagen enligt det senaste kontraktet. Om 
hyresgäst byter bostad, nollställs poängen och 
börjar räknas på nytt från första dagen på det nya 
kontraktet. Genom detta premieras de hyresgäster, 
som har bott länge i sina lägenheter och det ger 
dem större möjligheter att byta bostad. 
Bolaget lokaler är till största del lokaliserade i 
centrala Skutskär. Normalbeståndet består av cirka 
16 500 m2 och svarar för cirka 20 % av 
hyresintäkterna. 
Älvkarlebyhus har 88 båtplatser till uthyrning där 
hyresgästerna har förtur. Efterfrågan på båtplatser 
har under året varit fortsatt hög. Det finns även 
garage och parkeringsplatser för uthyrning. 
 
Fastigheter 
För att nå upp till affärsidén om att erbjuda 
invånarna i kommunen ett prisvärt boende i 
välskötta fastigheter och trygga områden, krävs att 
fastigheter är anpassade till våra kunders krav och 
önskemål. 
Den årliga översynen av beståndets marknads-
värde har medfört ett nedskrivningsbehov på en av 
fastigheterna, totalt 2,6 mnkr. Värderingen utfördes 
av företaget NAI Svefa.  
 
Älvkarlebyhus fastigheter utgörs i betydande grad 
av ett äldre bestånd. Därför kommer det omfattande 
stambytesprogrammet att fortsätta, för att på så sätt 
anpassa äldre fastigheter till en standard som 
efterfrågas idag och kommer att efterfrågas i 
framtiden. Under 2016 utfördes följande större 
investeringar: 

 Stamrenoveringar har utförts i Älvkarleby och 
Marma 

 Nya fönster har installerats och balkongfronterna 
har renoverats på Lillängsgatan 9 

 Nya hissar, balkongdörrar och skalskydd har 
installerats på Fyrklövern 

 Nytt tak har lagts på Västlandsvägen 5 

 Nya säkerhetsdörrar med ett elektroniskt 
låssystem samt nya postboxar har installerats 
på Bergsvägen 1-17 

 Vissa entrépartier har byts ut på fastigheterna i 
centrala Skutskär 

 Parkeringarna har utökats utanför Vårdcentralen 
i Skutskär 

 
Målsättningen att öka kundnöjdheten samtidigt som 
värdet på fastigheterna ökar och reparations-
kostnaderna begränsas uppfylls genom att bolaget 
håller en hög underhållsnivå. 

Fastigheterna har under året varit försäkrade i 
försäkringsbolaget Trygg Hansa Försäkrings AB. 
Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade utan 
angivande av försäkringsbelopp. 
 
Personal 
En av hyresrättens fördelar är den service som 
ingår i boendet. Snabb och personlig service samt 
tydliga besked är faktorer som uppskattas. 
 
Personalens inställning, kunskap och agerande är 
därför viktiga faktorer i mötet med hyresgästerna. 
Hos de kollektivanställda finns två kvinnor och elva 
män. Hos tjänstemännen är fördelningen tre kvinnor 
och tre män. 
 
Ett antal utbildningar för kompetenshöjning skedde 
under året. Fastighetsskötarna genomgick bland 
annat utbildning i heta arbeten, röjsåg samt en 
repetitionsutbildning i lift. Målsättningen på 5 
utbildningsdagar per anställd och år uppfylldes. 
 
Friskvårdsaktiviteter uppmuntras och de anställda 
har möjlighet att få viss ersättning för utlägg, i 
enlighet med Skatteverkets riktlinjer för avdragsrätt 
för friskvård. Personalen kan utnyttja en 
friskvårdstimme per vecka för valfri motion. 
Medarbetare som behöver stöd och rådgivning i 
arbetsrelaterade frågor kan vända sig till 
företagshälsovården eller den rehabiliteringsklinik 
som bolaget har avtal med. 
 
Ekonomi 
Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt 
uppgick till 2,0 (2,6) mnkr vilket ligger under det 
budgeterade resultatet om 5,0 mnkr. Skillnaden 
beror på en uppskjuten skatteskuld samt 
nedskrivning av en av bolagets fastigheter.  
Eget kapital uppgick vid årsskiftet till 174,1 (173,0) 
mnkr. Soliditeten uppgick till 59,7 (58,9) % och 
direktavkastningen till 4,0 (4,7) %. Ägardirektivet 
kräver minst 25 % respektive 4,0%. 
 
Bokförda långfristiga skulder uppgick 31 december 
till 100,0 mnkr, vilket innebär en nettoamortering 
under året med 5,2 mnkr. 57,0 mnkr förfaller inom 
12 månader, men har bokförts långsiktigt då 
nyupplåning med samma belopp beräknas komma 
att ske. Kreditgivare är Kommuninvest med 90 % av 
lånestocken och Nordea med 10 %. Genomsnittlig 
räntesats för året blev 2,6 (2,6) %. Belåningsgraden 
uppgick på balansdagen till 41,1 (43,5) %. Samtliga 
lån är upptagna med tre månaders räntebindning. 
Se även under ”Risker och osäkerhetsfaktorer” 
nedan.  
Samtliga lån är upptagna med kommunal borgen 
som säkerhet. Älvkarlebyhus betalar en borgens-
avgift på 0,4 % av årets genomsnittliga 
borgensbelopp till Älvkarleby kommun. 
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Bolaget hade den 31 december likvida medel 
uppgående till 5,7 (15,7) mnkr, innebärande ett 
negativt kassaflöde på 10,0 mnkr. Netto-
amorteringen enligt ovan och en hög 
investeringsnivå bidrar till nettoutflödet. Den 
tillgängliga bankkrediten på 5,0 mnkr behövde inte 
nyttjas under året.  
Investeringar i fastigheter och inventarier uppgick till 
21,7 (12,9) mnkr under året, varav 6,0 (0) mnkr är 
bokförda som pågående anläggningar. Bokförda 
värden på anläggningstillgångar, inklusive 
pågående om-, till- och nybyggnationer, uppgick per 
31 december till 281,0 (272,8) mnkr. 

Den upplupna skattefordran beräknas till ett 
nettovärde och avser dels skattefordran på grund 
av taxerat underskottsavdrag, dels skatteskuld 
avseende temporära skillnader på redovisade och 
skattemässiga värden på tillgångar.  
 
Den upplupna skatteskulden beräknas till ett 
nettovärde och avser dels skattefordran på grund 
av taxerat underskottsavdrag, dels skatteskuld 
avseende temporära skillnader på redovisade och 
skattemässiga värden på tillgångar. På 
balansdagen uppgick nettoskulden till 565 (0) tkr. 

 

Förändring av eget kapital Aktiekapital  Reservfond  Uppskrivningsfond  Fritt eget kapital 
Ingående balans  5 000  70 000  434  97 543 

Utdelning till ägarna (2015)    -879 

Förskjutning mellan bundet 

och fritt eget kapital   -11 11 

Årets resultat     2 012 

Utgående balans  5 000  70 000  423  98 687 

 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
Enligt antagen finanspolicy ska upplåning och 
placering av likvida medel ska syfta till att minimera 
riskerna genom riskspridning, eftersträva en 
soliditet om minst 25 %, samt att de disponibla 
medlen bör uppgå till minst 10 mnkr (inklusive 
checkkredit på 5 mnkr). Upplåning av medel ska 
fördelas mellan minst två långivare, med undantag 
för Kommuninvest, som kan vara ensam långivare. 
Vidare gäller att upplåning ska ske hos kända 
långivare med tradition av fastighetsbelåning samt 
tas upp mot förmånligaste säkerhet: kommunal 
borgen inklusive borgensavgift eller pant i fastighet. 
 
57 (57) mnkr av låneskulden på 100 mnkr är 
räntesäkrad genom så kallade swappar, varav 35 
mnkr är säkrad till slutet av 2017 och 22 mnkr till 
mitten av 2021. 
 
Refinansieringsrisk är risken att bolaget inte kan 
täcka förfallande skuldbelopp med likvärdig 
finansiering utan en betydande kostnadsökning. 
Risken bedöms som liten. Genom att bolaget 
säkras av kommunal borgen och att Älvkarleby 
kommun är medlem i Kommuninvest finns en 
grundläggande trygghet i anskaffande av medel. 
Förutom detta borde Älvkarlebyhus genom hög 
soliditet och höga bedömda övervärden i sina 
fastigheter vara intressant att låna till med 
fastigheter som säkerhet. 
Risken för vikande efterfrågan i regionen bedöms 
idag som låg. Med en ökande befolkningsmängd 
och bra kommunikationer till såväl Gävle som 
Uppsala och Stockholm, bedöms risken för 
vakanser i beståndet som liten. 

Under de senaste åren och några år framöver 
kommer stamrenovering att genomföras i ett flertal 
fastigheter. Det finns en viss risk att de till 
byggnaderna tillförda värdena medför ett för högt 
bokfört värde, vilket kan skapa nedskrivningsbehov. 
Styrelsen i Älvkarlebyhus kommer senare att ta 
ställning till ett eventuellt investeringsbeslut i 
nyproduktion på Siggeboda 4:8 i centrala Skutskär. 
Investeringen kan komma att bli föremål för 
nedskrivning, då produktionskostnaden kan 
överstiga ett bedömt marknadsvärde. De senaste 
årens milda vintrar har resulterat i låga kostnader 
för värme och snöröjning. En onormalt kall och 
snörik vinter kan påverka kostnaden betydligt. Det 
är dock svårt att förutsäga vilka kostnader det kan 
röra sig om. 
Hyresförhandlingen avseende 2017 års hyror är vid 
årsredovisningens upprättande inte klar. 
Bostadshyrorna fastställs genom förhandling med 
Hyresgästföreningen och påverkas inte av 
kortsiktiga förändringar på marknaden, vilket ger en 
stabil grund för långsiktighet. De senaste åren har 
vakansgraden på lägenheter varit låg och utgör 
därför ingen större risk. För att minimera risken för 
framtida vakanser är det angeläget att 
Älvkarlebyhus utbud av lägenheter upplevs som 
attraktivt och prisvärt. Lokaler däremot medför en 
större osäkerhet, och beräkning av hyresintäkten 
bör göras med stor försiktighet. Mycket resurser 
kommer även fortsättningsvis att läggas på 
underhåll och förbättringar av våra fastigheter. 
Mindre investeringar och komponentbyten beräknas 
täckas med befintliga resurser medan större om, till- 
och nybyggnadsprojekt beräknas finansieras 
genom nyupplåning 
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Ekonomiska sammanställningar 
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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 anskaffnings-
värde 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 förut-
betald 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 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 redo-
visningsprinciper 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. 
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Redovisningsmodell  
Nedan beskrivs redovisningsmodellens olika delar och 
sambandet mellan dessa.  

I driftredovisningen beskrivs de enskilda verk-
samheternas redovisade kostnader och intäkter samt 
avvikelser mot budget.  

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

Resultaträkningen redovisar intäkter och kostnader 
samt visar hur förändringen av eget kapital 
uppkommit. Denna förändring kan också erhållas 
genom att jämföra eget kapital mellan två 
redovisningsår. Undantag från detta kan uppkomma 
vid byte av redovisningsprinciper, när direktbokföring 
mot eget kapital kan förekomma.  

I balansräkningen redovisas kommunens finansiella 
ställning vid en viss tidpunkt. Här redovisas hur 
kommunens kapital har använts och hur det har 
anskaffats. Kapitalet används till olika slags till-gångar 
som finansieras antingen av skulder och/eller eget 
kapital.  

Balansräkningens tillgångssida uppdelas i om-
sättningstillgångar och anläggningstillgångar. Om-
sättningstillgångar 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 kort-
fristiga skulder beroende på skuldernas löptid. Med 
kortfristiga avses i princip sådana som för-faller 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 omsättnings-
tillgångar och kortfristiga skulder. Anläggnings-kapital 
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 så-ledes 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. 
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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 ränte-
kostnader.  

Intäkt  
Är försäljningsvärdet av de prestationer (varor och 
tjänster) som levererats eller utförts under en viss 
tidsperiod.  

Kapitalvinst och kapitalförlust  
Uppstår genom att tillgångarnas värden förändras. 
Kapitalvinst uppstår t ex om en aktie säljs till ett 
högre pris än den köpts för.  

 

 

Kassaflödesanalys  
Kassaflödesanalysen visar förändringen av likvida 
medel under året.  

Kostnad  
Är utgifterna för de resurser kommunen/företagen 
förbrukar under en viss tidsperiod.  

Likviditet  
Beskriver den kortsiktiga betalningsförmågan, med 
andra ord förmågan att betala de löpande 
utgifterna. Bedöms utifrån om kommunen har 
omsättningstillgångar som relativt snabbt kan 
omvandlas till pengar för att betala de kortsiktiga 
skulderna och löpande utgifter.  

Mnkr  
Miljontal kronor  

Nettokostnad  
Netto innebär efter avdrag. Nettokostnad för 
kommunen blir således driftkostnader efter avdrag 
för driftbidrag, avgifter samt ersättningar.  

Nyckeltal  
Är olika jämförelsemått, för att t ex jämföra mellan 
olika år inom samma kommun eller för att jämföra 
kommunerna emellan. Exempel på nyckeltal är 
soliditet och likviditet.  

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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Resultaträkning (tkr) 
  

 
Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

 

Not 2015 2016 2015 2016 

  

        

  
        

Verksamheternas intäkter 1 92 354 134 706 184 017 227 272 

Verksamheternas kostnader 2 -541 093 -593 377 -611 566 -661 853 

Avskrivningar 3 -14 976 -21 798 -29 199 -39 449 

  
        

Verksamheternas nettokostnader 
 

-463 715 -480 469 -456 748 -474 030 

  
        

Skatteintäkter 4 388 179 406 688 388 179 406 688 

Generella statsbidr. och utj. 5 93 633 104 603 93 633 104 603 

Finansiella intäkter 6 2 285 1 996 326 580 

Finansiella kostnader 7 -3 487 -2 193 -6 616 -5 340 

  
        

Resultat före extraordinära poster 
 

16 895 30 625 18 774 32 501 

  
        

Extraordinära intäkter 
 

        

Extraordinära kostnader 
 

        

  
        

Skattekostnader 
 

    -74 -1 050 

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT 
 

16 895 30 625 18 700 31 451 
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Balansräkning (tkr) 

 
Not Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

  
2015 2016 2015 2016 

   
  

 
  

   
  

 
  

TILLGÅNGAR 
  

  
 

  

   
  

 
  

Anläggningstillgångar 
  

  
 

  

Immateriella anläggningstillg. 8 823 1 031 823 1 031 

Materiella anläggningstillgångar 
 

  
 

  

Mark, byggn o tekniska anl. 9 233 018 226 694 511 171 511 952 

Maskiner och inventarier 10 8 071 8 794 74 648 77 371 

Finansiella anläggningstillg. 11 39 567 44 851 33 892 39 167 

Summa anläggningstillg. 
 

281 478 281 370 620 533 629 521 

   
  

 
  

   
  

 
  

Omsättningstillgångar 
  

  
 

  

Exploateringsfastigheter m.m. 12 6 995 2 192 6 995 2 192 

Fordringar  13 51 652 42 861 58 552 49 954 

Kortfristiga placeringar 14 1 041 1 075 1 041 1 041 

Kassa och bank 15 54 143 52 765 73 173 66 719 

Summa omsättningstillg. 
 

113 831 98 892 139 761 119 905 

   
  

 
  

   
  

 
  

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

395 311 380 261 760 292 749 425 

   
  

 
  

   
  

 
  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER   
 

  

   
  

 
  

Eget kapital 
  

  
 

  

Årets resultat 
 

16 895 12 225 18 700 13 052 

Resultatutjämningsreserv 
 

0 18 399 0 18 399 

Övrigt eget kapital 
 

117 432 134 327 284 148 302 850 

Summa eget kapital 16 134 327 164 952 302 848 334 300 

   
  

 
  

Avsättningar 
  

  
 

  

Pensioner 17 43 534 43 964 43 533 43 965 

Övriga avsättningar 18 2 648 189 3 184 997 

Summa avsättningar 
 

46 182 44 153 46 717 44 961 

   
  

 
  

Skulder 
  

  
 

  

Långfristiga skulder 19 99 900 50 350 265 691 215 871 

Kortfristiga skulder 20 114 902 120 806 145 035 154 294 

Summa skulder 
 

214 802 171 156 410 726 370 165 

   
  

 
  

SUMMA EGET KAPITAL,  
  

  
 

  

AVSÄTTNINGAR, SKULDER   395 311 380 261 760 292 749 425 

   
  

 
  

Ställda panter 
 

Inga Inga Inga Inga 

Ansvarsförb. för pensioner 26 220 948 213 086 220 948 213 086 

Borgensförbindelser 27 172 423 172 376 6 351 6 229 
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Kassaflödesanalys (tkr) 

   
  

 
  

  
Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

 
Not 2015 2016 2015 2016 

   
  

 
  

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
  

  
 

  

   
  

 
  

Årets resultat 
 

16 895 30 625 18 700 31 451 

Justering för av-/nedskrivningar 3 14 976 21 798 29 199 39 449 

Justering för gjorda/ianspråkt avsättningar 17,18 130 -2 029 -798 -1 756 

   
  

 
  

Medel från verksamheten före  
  

  
 

  

förändring av rörelsekapital 
 

32 001 50 395 47 101 66 511 

   
  

 
  

Ökning (-) minskning (+) exploatering/förråd 12 32 4 803 32 4 803 

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar 13 -12 140 8 791 -15 744 8 598 

Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder 20 23 532 5 904 18 480 9 259 

            

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
 

43 425 69 893 49 869 91 803 

   
  

 
  

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
  

  
 

  

   
  

 
  

Investering i materiella anläggningstillgångar 21  -13 764 -16 622 -31 877 -43 761 

Försäljning av mat. anläggningstillgångar 22 327 216 327 599 

Investering finansiella anläggningstillgångar 23 -40 0 -29 9 

            

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
 

-13 477 -16 406 -31 579 -43 154 

   
  

 
  

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 
  

  
 

  

   
  

 
  

Ökning(+) minskning (-) långfristiga skulder 24  -54 750 -49 549 25 246 -49 820 

Ökning (-) minskning (+) långfristiga fordringar 25  58 036 -5 283 283 -5 282 

            

   
  

 
  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
 

3 286 -54 832 25 529 -55 102 

   
  

 
  

   
  

 
  

ÅRETS KASSAFLÖDE (inkl kortfr plac) 
 

33 234 -1 345 43 820 -6 453 

   
  

 
  

   
  

 
  

Likvida medel vid årets början 
 

21 950 55 184 30 393 74 213 

Likvida medel vid årets slut 
 

55 184 53 839 74 213 67 760 

   
  

 
  

Årets kassaflöde enligt balansräkningen 
 

33 234 -1 345 43 820 -6 453 

   
  

 
  

 
 

file:///C:/Users/monhen/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/C257EC06.xls%23Noter!A29
file:///C:/Users/monhen/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/C257EC06.xls%23Noter!A326
file:///C:/Users/monhen/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/C257EC06.xls%23Noter!A340
file:///C:/Users/monhen/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/C257EC06.xls%23Noter!A345


 

59 

 

  

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

  

2015 2016 2015 2016 

Not 1 Verksamhetens intäkter          

 
Från driftredovisningen  637 229 714 038 

 
  

 
Övriga interna intäkter -37 479 -43 408 

 
  

 
Internränta -7 632 -5 897 

 
  

 
Kommunalekonomisk utjämning -92 756 -96 520 

 
  

 
Kommunal fastighetsavgift -16 546 -16 767 

 
  

 
Finansiella intäkter -2 285 -1 996 

 
  

 
Skatteintäkter -388 179 -406 688 

 
  

 
Generellt bidrag från staten 0 -8 057 

 
  

 
Summa externa intäkter 92 354 134 706 184 017 227 272 

   
  

 
  

Not 2 Verksamhetens kostnader          

 
Från driftredovisningen -620 335 -683 413 

 
  

 
Övriga interna kostnader 37 479 43 408 

 
  

 
Internränta 7 632 5 897 

 
  

 
Av-/nedskrivningar 14 976 21 798 

 
  

 
Kommunalekonomisk utjämning 15 669 16 741 

 
  

 
Avgår finansiella kostnader 3 487 2 193 

 
  

 
Summa externa kostnader -541 094 -593 377 -611 566 -664 483 

 
 

 
  

 
  

Not 3 Av-/nedskrivningar          

 
Avskrivningar -14 976 -15 763 

 
  

 
Nedskrivningar  0 -6 034 

 
  

 
Summa av-/nedskrivningar  -14 976 -21 798 -29 199 -36 809 

   
  

 
  

Not 4 Skatteintäkter         

 
Preliminära skatteintäkter 388 492 408 214 388 492 408 214 

 
Preliminär avräkning 2015 återföres 0 -395 0 -395 

 
Slutavräkning 2015 -708 783 -708 783 

 
Preliminär avräkning 2016 395 -1 914 395 -1 914 

 
Summa skatteintäkter  388 179 406 688 388 179 406 688 

   
  

 
  

Not 5 Kommunalekonomisk utjämning         

 
Inkomstutjämning 84 052 88 306 84 052 88 306 

 
Kostnadsutjämning 6 385 8 214 6 385 8 214 

 
Regleringsavgift -356 -316 -356 -316 

 
Regleringsbidrag 

 
  

 
  

 
Nationell utjämning LSS -15 313 -16 425 -15 313 -16 425 

 
Strukturbidrag 955 0 955 0 

 
Generella bidrag * 1 364 8 057 1 364 8 057 

 
Summa kommunalekonomisk utjämning 77 087 87 836 77 087 87 836 

 
Kommunal fastighetsavgift 16 546 16 767 16 546 16 767 

 

Summa kommunalekonomisk utjämning 
inkl. fastighetsavgift 93 633 104 603 93 633 104 603 

 

* Avser kompensation för slopandet av sänkta arbetsgivaravgifter för unga samt bidrag för mottagande 
av flyktingar. Bidraget för mottagande av flyktingar uppgick till 8,7 mnkr varav 1/13 del har bokförts på 
2015 och resterande har periodiserats till 2016. 

 
 



 

60 

 

Not 6 Finansiella intäkter         

 
Räntor på likvida medel och utlåning 755 238 

 
  

 
Utdelning på aktier och andelar  1 130 1 106 

 
  

 
Borgensavgift  381 410 

 
  

 
Övriga finansiella intäkter 18 242 

 
  

 
Summa finansiella intäkter 2 285 1 996 326 578 

 
*Intäkter 2014 är omfördeladepå radnivå 

 
  

 
  

Not 7 Finansiella kostnader         

 
Räntekostnader  -2 804 -1 613 

 
  

 
Ränta pensionsavsättning * -559 -483 

 
  

 
Dröjsmålsräntor -6 -4 

 
  

 
Övriga finansiella kostnader -117 -94 

 
  

 
Summa finansiella kostnader -3 487 -2 193 -6 616 -5 338 

   
  

 
  

Immateriella anläggningstillgångar   
 

  

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar         

 
Ingående värde 1 107 823 1 107 823 

 
Årets investeringar 45 504 45 504 

 
Avskrivningar -329 -296 -329 -296 

 
Nedskrivningar 0 0 0 0 

 
Försäljningar 0 0 0 0 

 
Utgående värde immateriella tillgångar 823 1 031 823 1 031 

   
  

 
  

Materiella anläggningstillgångar 
 

  
 

  

Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar       

 
Markreserv 

 
  

 
  

 
Ingående värde 13 045 12 814 

 
  

 
Årets investeringar 

 
  

 
  

 
Avskrivningar 

 
  

 
  

 
Nedskrivningar 

 
  

 
  

 
Försäljningar -231 -48 

 
  

 
Utgående värde markreserv 12 814 12 766 

 
  

   
  

 
  

 
Verksamhetsfastigheter 

 
  

 
  

 
Ingående värde 173 445 172 026 

 
  

 
Årets investeringar 7 918 8 533 

 
  

 
Investeringsinkomster 

 
0 

 
  

 
Avskrivningar -9 029 -10 126 

 
  

 
Nedskrivningar -308 -6 034 

 
  

 
Försäljningar  0 -68 

 
  

 
Utgående värde verksamhetsfastigheter 172 026 164 331 

 
  

   
  

 
  

 
Publika fastigheter 

 
  

 
  

 
Ingående värde 34 144 36 121 

 
  

 
Årets investeringar 3 733 3 218 

 
  

 
Investeringsinkomst 

 
0 

 
  

 
Avskrivningar -1 756 -1 958 

 
  

 
Nedskrivning 

 
  

 
  

 
Omföring till omsättningstillgångar 

 
  

 
  

 
Försäljningar 

 
-88 

 
  

 
Utgående värde publika fastigheter 36 121 37 292 
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Fastigheter för annan verksamhet 

 
  

 
  

 
Ingående värde 2 568 2 717 

 
  

 
Årets investeringar 344 360 

 
  

 
Avskrivningar -100 -99 

 
  

 
Nedskrivningar  

 
0 

 
  

 
Försäljningar -95 -12 

 
  

 

Utgående värde fastigheter för annan 
verksamhet 2 717 2 965 

 
  

   
  

 
  

 
Exploateringsmark 

 
  

 
  

 
Ingående värde 9 341 9 340 

 
  

 
Årets investeringar 

 
  

 
  

 
Avskrivningar 

 
  

 
  

 
Nedskrivningar 

 
  

 
  

 
Omföring till omsättningstillgångar 

 
  

 
  

 
Försäljningar -1 0 

 
  

 
Utgående värde exploateringsmark 9 340 9 340 

 
  

   
  

 
  

 

Summa mark, byggnader o tekniska 
anläggningar 

 
  

 
  

 
Ingående värde 232 543 233 018 

 
  

 
Årets investeringar 11 995 12 110 

 
  

 
Investeringsinkomster 

 
  

 
  

 
Avskrivningar -10 885 -12 183 

 
  

 
Nedskrivningar -308 -6 034 

 
  

 
Omföring till omsättningstillgångar 0 0 

 
  

 
Försäljningar -327 -216 

 
  

 

Summa utgående värde mark, byggn. o 
tekn anl. 233 018 226 694 511 171 511 952 

   
  

 
  

Not 10 Maskiner och inventarier         

 
Maskiner 

 
  

 
  

 
Ingående värde 717 569 

 
  

 
Årets investeringar 71 1 943 

 
  

 
Avskrivningar -219 -382 

 
  

 
Försäljningar  

 
0 

 
  

 
Utgående värde 569 2 130 

 
  

   
  

 
  

 
Inventarier 

 
  

 
  

 
Ingående värde 9 084 7 478 

 
  

 
Årets investeringar 1 627 2 008 

 
  

 
Avskrivningar -3 233 -2 899 

 
  

 
Nedskrivningar 

 
  

 
  

 
Försäljningar 0   

 
  

 
Utgående värde 7 478 6 587 

 
  

   
  

 
  

 
Bilar och andra transportmedel 

 
  

 
  

 
Ingående värde 0 24 

 
  

 
Årets investeringar 26 0 

 
  

 
Avskrivningar -2 -3 

 
  

 
Nedskrivningar 

 
  

 
  

 
Försäljningar 

 
  

 
  

 
Utgående värde 24 21 
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Konst 

 
  

 
  

 
Ingående värde 0 0 

 
  

 
Årets investeringar 0 56 

 
  

 
Avskrivningar 0 0 

 
  

 
Nedskrivningar 

 
  

 
  

 
Försäljningar 

 
  

 
  

 
Utgående värde 0 56 

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

 
Summa maskiner, inventarier mm 

 
  

 
  

 
Ingående värde 9 801 8 071 

 
  

 
Årets investeringar 1 724 4 007 

 
  

 
Avskrivningar -3 454 -3 283 

 
  

 
Nedskrivningar 0 0 

 
  

 
Försäljningar 0 0 

 
  

 

Summa utgående värde maskiner, 
inventarier m.m. 8 071 8 794 74 648 77 371 

   
  

 
  

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar         

 
Aktier och andelar 

 
  

 
  

 
Aktier i AB Älvkarlebyhus 5 000 5 000 0 0 

 
FSF AB 2 000 2 000 2 000 2 000 

 
Älvkarleby Vatten AB 1 1 0 0 

 
Gästrike Vatten AB 500 500 500 500 

 
Aktier i Bionär 28 135 28 135 28 135 28 135 

 
Andelar  intresseföretag 40 40 80 80 

 
Summa aktier och andelar 35 676 35 676 30 715 30 715 

   
  

 
  

 
Obligationer och värdepapper 

 
  

 
  

 
Revers Gästrike Räddningstjänst 777 777 777 777 

 
Kommuninvest förlagslån 1 588 1 588 1 588 1 588 

 
Summa obligationer och värdepapper 2 365 2 365 2 365 2 365 

   
  

 
  

 
Långfristiga fordringar 

 
  

 
  

 
Kommuninvest 432 5 543 432 5 543 

 
Revers Älvkarleby Vatten AB 1 000 1 000 0 0 

 
Skutskärs IF  94 258 94 258 

 
Avbet. plan IFO 0 9 0 9 

 
Uppskjuten skattefordran 0 0 286 277 

 
Summa långfristiga fordringar 1 526 6 810 812 6 086 

   
  

 
  

 
Summa finansiella anläggningstillgångar 39 567 44 851 33 892 39 167 

   
  

 
  

Omsättningstillgångar 

 
  

 
  

Not 12 Exploateringsfastigh. Förråd mm         

 
Exploateringsfastigheter 

 
  

 
  

 
Ingående värde 6 995 6 995 6 995 6 995 

 
Investerat under året 0 0 0 0 

 
Omföring från anläggningstillgångar 0 0 0 0 

 
Försäljning skog 0 0 0 0 
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Försäljning tomt 0 -4 803 0 -4 803 

 
Utgående värde exploateringsfastigheter 6 995 2 192 6 995 2 192 

   
  

 
  

 
Förråd 

 
  

 
  

 
Ingående värde 32 0 32 0 

 
IT-förråd 0 0 0 0 

 
Förråd Tekniska -32 0 -32 0 

 
Utgående värde förråd 0 0 0 0 

   
  

 
  

 
Utgående värde Exploaterings- 

 
  

 
  

 
fastigheter förråd mm 6 995 2 192 6 995 2 192 

   
  

 
  

Not 13 Fordringar         

 
Kundfordringar 2 251 2 953    

 
Fordringar hos anställda 17 19    

 
Kortfristig del av långfristig fordran 283 64    

 
Fordringar hos staten 212 601    

 
Momsfordringar 3 867 3 795    

 
Interimsfordringar 44 985 35 261    

 
Övriga kortfristiga fordringar 37 169    

 
Upplupna skatteintäkter 0 0 

 
  

 
Summa fordringar 51 652 42 861 58 552 49 954 

   
  

 
  

Not 14 Kortfristiga placeringar         

 
Aktier och andelar 1 039 1 073 1 039 1 039 

 
Obligationer och förlagsbevis 2 2 2 2 

 
Summa kortfristiga placeringar 1 041 1 075 1 041 1 041 

   
  

 
  

Not 15 Kassa och bank         

 
Kontantkassa 20 16 

 
  

 
Bank 54 123 52 749 

 
  

 
Summa kassa och bank 54 143 52 765 73 173 66 719 

   
  

 
  

Not 16 Eget kapital         

 
Ingående värde 117 432 134 327 284 148 302 848 

 
Resultatutjämningsreserv 0 18 399 0 18 399 

 
Årets resultat 16 895 12 225 18 700 13 052 

 
Utgående värde eget kapital  134 327 164 952 302 848 334 300 

   
  

 
  

Not 17 Avsatt till pensioner         

 

Avsatt till pensioner från årets början (inkl 
löneskatt) 42 192 43 533 42 192 43 533 

 

Under året intjänad förmånsbestämd 
ålderspension 1 807 1 469 1 807 1 469 

 
Nya efterlevandepensioner 193 26 193 26 

 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 596 388 596 388 

 
Utbetalningar -1 611 -1 638 -1 611 -1 638 

 
Övriga poster -23 -38 -23 -38 

 
Intjänad särskild avtalspension 15 15 15 15 

 
Intjänad PA-KL 1 569 0 1 569 0 

 
Slutbetalning FÅP 0 34 0 34 

 
Arbetstagara som pensionerats 267 0 267 0 

 
Avsättning pension förtroendevalda 2 91 2 91 
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Överfört till ordinarie beräkning -1 843 0 -1 843 0 

 
OPF-KL 133   133 0 

 
Förändring löneskatt 236 84 236 84 

 

Summa avsatt till pensioner vid årets 
slut (inkl löneskatt) 43 533 43 964 43 533 43 964 

   
  

 

  

 
Specificering pensioner 

 
  

 

  

 
Avsatt till pensioner exkl. ÖK-SAP 

 
  

 

  

 
Pensionsbehållning 36 35 36 35 

 
Förmånsbestämd ÅP 24 729 25 602 24 729 25 602 

 
Särskild avtalspension 1 256 1 284 1 256 1 284 

 
Pension till efterlevande 471 369 471 369 

 
PA-KL pensioner 7 222 7 170 7 221 7 170 

 

Summa avsatt till pensioner exkl. ÖK-
SAP 33 714 34 460 33 714 34 460 

   
  

 
  

 
Avsatt till pensioner ÖK-SAP 

 
  

 
  

 
Särskild avtalspension 0 0 0 0 

 
Visstidspension 763 266 763 266 

 
Summa avsatt till pensioner ÖK-SAP 763 266 763 266 

   
  

 
  

 

Avsättning förtroendevalda  som inte 
ingår i ordinarie pensionsberäkning 

 
  

 
  

 
Avsättning ålderspension förtroendevalda 252 326 252 326 

 
Efterlevandepension förtroendevalda 116 144 116 144 

 
Livränta förtroendevalda 82 168 82 168 

 
OPF-KL 133 43 133 43 

 

Summa avsättningar förtroendevalda 
som inte ingår i ord. beräkna. 583 681 583 681 

   
  

 
  

 
Löneskatt på pensioner 

 
  

 
  

 
Särskild löneskatt vid årets början 8 237 8 474 8 237 8 473 

 
Årets ökning av särskild löneskatt 237 84 236 84 

 

Summa avsatt särskild löneskatt vid 
årets slut 8 474 8 557 8 473 8 557 

   
  

 
  

 

Summa avsatt till pensioner vid årets 
slut 43 534 43 964 43 533 43 965 

   
  

 
  

 

Antal visstidsförordnanden under 
intjänande 

 
  

 
  

 
Förtroendevalda 1 1 1 1 

   
  

 
  

 

Aktualiseringsgrad vid beräkning av 
pensionsförpliktelser 89% 91% 89% 91% 

 

Kommunen har inte försäkrat några 
pensionsförpliktelser.  

 
  

 
  

   
  

 
  

Not 18 Övriga avsättningar         

   
  

 
  

 
Ingående värde citybanan 3 860 2 648 3 860 2 648 

 
Utbetalning -1 212 -2 459 -1 212 -2 459 
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Latent skatt på obeskattade reserver 0 0 20 39 

 
Moms på förändrad avdragsrätt Ä-byhus 0 0 193 145 

 
Uppskjuten skatt temporära 
skillnader/underskottsavdrag 0 0 0 564 

 
Skadeståndsanspråk Älvkarleby vatten 0 0 0 0 

 
Mätarb. förk. uppesittartid Ä-by vatten 0 0 323 60 

 
Summa övriga avsättningar  2 648 189 3 184 997 

   
  

 
  

Not 19 Långfristiga skulder         

 
Banker 26 300 0 

 
  

 
Kommuninvest 73 600 50 350 

 
  

 
Summa långfristiga skulder 99 900 50 350 265 691 215 871 

   
  

 
  

Not 20 Kortfristiga skulder         

 

Kortfr. del av långfr.upplåning (amortering 
året efter bokslutsåret) 9 800 30 100 

 
  

 
Leverantörsskulder  26 239 21 979 

 
  

 
Momsskuld 225 86 

 
  

 
Personalens källskatter 4 418 4 892 

 
  

 
Sociala avgifter 5 331 5 840 

 
  

 
Upplupna löner inkl po 2 388 2 710 

 
  

 
Upplupna semesterlöner inkl po 15 956 15 544 

 
  

 
Upplupna övertidslöner inkl po  1 364 1 388 

 
  

 
Upplupna räntekostnader 121 101 

 
  

 

Upplupen pension individuell del inkl 
löneskatt 12 698 12 839 

 
  

 
Interimsskulder 35 152 22 759 

 
  

 
Förutbetalda skatteintäkter 249 1 132 

 
  

 
Skulder till staten skattekontot 66 899 

 
  

 
Övriga kortfristiga skulder 896 522 

 
  

 Differens i redovisningen 0 16   

 
Summa kortfristiga skulder 114 902 120 806 145 035 154 278 

   
  

 
  

Not 21 Investering i  anläggningstillgångar         

 
Immateriella anläggningstillgångar 45 504 

 
504 

 
Materiella anläggningstillgångar 13 718 16 117 

 
43 257 

 
Summa investeringar 13 763 16 621 31 877 43 761 

   
  

 
  

Not 22 Försäljning av materiella anläggningstillgångar       

 
Bf värde försäljn. materiella anl.tillg. 327 216 

 
599 

 
Summa försäljn. mat. anl.tillg 327 216 327 599 

   

  
 

  

Not 23 Investering i finansiella anl.tillgångar         

 
Andelar Husbyggnadsvaror 40 0 40 0 

 
Uppskjutna skattefordringar 

 
  -11 -9 

 
Summa investering fin. anläggningst. 40 0 29 -9 

   
  

 
  

Not 24 Ökning/minskning av långfristiga skulder       

 
Nyupplåning under året  0 0 

 
  

 
Lösen av gamla lån samt amorteringar -54 750 -29 250 

 
  

 Omklassificering 0 -20 300   

 
Summa ökning av långfristiga skulder -54 750 -49 550 25 246 -49 820 

   
  

 
  

Not 25 Förändring långfristiga fordringar         
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Lån Skutskärs IF (förändrad amort.plan) 283 -163 

 
-163 

 
Avbetalningsplan IFO 

 
-9 

 
-9 

 
Lösen av fordran Älvkarleby Vatten AB 58 753 0 

 
  

 
Nyutlåning Älvkarleby vatten AB -1 000 0 

 
  

 
Kommuninvest 0 -5 111 

 
-5 111 

 

Summa förändring långfristiga 
fordringar 58 036 -5 284 283 -5 283 

   
  

 
  

Not 26 Ansvarsförbindelser pensioner          

 
Ingående pensionsskuld 184 547 177 811 184 547 177 811 

 
Ränteuppräkning 1 591 1 629 1 591 1 629 

 
Basbeloppsuppräkning 1 795 938 1 795 938 

 
Utbetalningar -8 139 -8 867 -8 139 -8 867 

 
Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 0 

 
Aktualisering -2 339 -487 -2 339 -487 

 
Bromsen 0 0 0 0 

 
Övrig post 278 432 278 432 

 

Ansvarsför. förtroendevald som inte ingår i 
ord. pensionsberäkning  78 28 78 28 

 
Ansvarsförbindelse per 31 december 177 811 171 484 177 811 171 484 

 
Löneskatt 24,26 % 43 137 41 602 43 137 41 602 

 
Summa ansvarsförbindelser pensioner 220 948 213 086 220 948 213 086 

 

Aktualiseringsgrad vid beräkning av 
ansvarsförbindelse 89% 91% 89% 91% 

   
  

 
  

Not 27 Borgensförbindelser*           

 
Kommunala bolag  166 200 166 275 - - 

 

Kommunalt förlustansvar 40 % av 
låneskulden 55 42 55 42 

 
Bostadsrättsföreningar 5 786 5 727 5 786 5 727 

 
Övriga borgensförbindelser 382 332 382 332 

 
Fastigo - - 128 128 

 
Summa borgensförbindelser 172 423 172 376 6 351 6 229 

 

* Älvkarleby kommun har i februari 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2016-12-31 var 
medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser.  

 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av 
ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 
storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels i 
förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 
förening. 

 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Älvkarleby kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelse till 346 091 313 278 kronor och totala tillgångar till 338 153 308 936 kronor. Kommunens 
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 300 532 133 kronor och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 294 062 996 kronor. 
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NOT 27 - specificeringar 

 
Hantering av kommunens borgensförbindelser 2016 inkl. riskbedömning 
 
Allmänt 

Älvkarleby kommun har per 2016-12-31 tecknade borgensförbindelser på 172,4 mnkr vilket fördelar sig på AB 
Älvkarlebyhus (100 mnkr), Älvkarleby Vatten AB (66,3 mnkr), Bostadsrättsföreningar (5,7 mnkr), egna hem (0,1 mnkr) 
samt övriga (0,3 mnkr).  
 
Kommunen följer löpande utvecklingen av respektive gäldenärs lånehantering för att därmed kunna följa upp 
borgensbelopp mm.  
 
Riskbedömning 

Kommunen gör följande bedömning av sina borgensförbindelser inför 2016. 
 
Älvkarlebyhus AB 
Kommunens bostadsbolag ingår idag i kommunkoncernen vilket innebär att kommunstyrelsen har en god insyn och 
kan påverka styrning och ekonomihantering. Med anledning av bolagets resultat, likvida situation samt kommunens 
styrmöjligheter anses risken låg att kommunen blir skyldig att infria sina borgensförbindelser.  
 
Bostadsrättsföreningar 
Under de senaste åren har kommunen inte varit tvungen att infria ingångna borgensåtaganden för 
bostadsrättsföreningar.  
 
Egna hem 
Även för ”egna hem” som kommunen borgat för, inhämtas uppgifter från kreditgivarna för att löpande följa utvecklingen. 
Kommunen har under senaste åren varit mycket restriktiv i att besluta om ytterligare borgensåtaganden. Detta har lett 
till att borgensförbindelserna successivt minskat och nu uppgår till relativt små belopp. 
 
Nedan följer en specificering av de borgensförbindelser som Älvkarleby kommun har idag: 
 
Gäldenär Beslut Ursprungsbelopp  Skuld 2016-12-31 

 
AB Älvkarlebyhus Kf § 361 150 000 000  100 000 000 
 Dnr 125/05.045 
 
Älvkarleby Vatten AB Kf §18  61 000 000  59 5000 000 
 Dnr 2015/10.045 
 Kf § 12 7 600 000  6 775 000 
 Dnr 2015/140     
 
Älvkarleby golfklubb Kf § 14 1 200 000  331 912 
 Dnr 43/1985 
 006.387 
 
HSB BRF 203 Boda Kf § 297 6 909 187  5 727 256     
 Dnr 257/85    
  
SBAB & AB Balken finans (se specifikation nästa sida)   42 000 
 
Summa  219 109 187   172 376 168 
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ANSVARSFÖRBINDELSER 
 
Kommunala ansvarsförbindelser för statligt kreditgaranterade bostadslån per  
31 december 2016. 
 
Registrerade kreditgarantier enligt Statens bostadskreditnämnd, BKN 

 
 Totalt garanterat 40 % av garanterat 
 belopp i tkr belopp i tkr 
 
Egnahem 0 0  
 

 
 
 
Statliga kreditgarantier enligt Statens bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB 

 

 Totalt garanterat 40 % av garanterat 
 belopp i tkr belopp i tkr 
 
Egnahem 67  22   
 

 
Upplupen ränta, indrivningskostnader o d samt ränteskillnadsersättning vid lösen av lån kan eventuellt tillkomma. 
 
 
 
Kommunala ansvarsåtaganden  för egnahem enligt AB Balken Finans 

 

 Totalt garanterat 40 % av garanterat 
 belopp i tkr belopp i tkr 
 
Egnahem 51  20  
  
 

 
 
 
Kommunal ansvarsförbindelse skall enligt kreditgarantiförordningen (1991:1924) lämnas för kreditgarantier för 
egnahem och för småhus i bostadsrättsform om dessa beviljats räntebidrag enligt förordningen (1991:1993), med vissa 
undantag. För dessa garantier har kommunen i princip ansvar för eventuella förluster upp till 40 procent av den 
utestående skulden vid förlusttillfället. 
 
Statliga kreditgarantier lämnas av Statens Bostadskreditnämnd (BKN). Systemet med statliga kreditgarantier för ny- 
och ombyggnad av bostäder trädde i kraft den 1 januari 1992. Från samma tidpunkt upphörde statligt reglerade 
bostadslån att lämnas av SBAB.  
 
Uppgifter om kommunala ansvarsförbindelser för lån lämnade före 1 jan-92 har lämnats av SBAB och efter detta datum 
av BKN.  
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Driftredovisning (tkr) 

 
Redovisning Avvikelse mot  Redovisning Avvikelse mot  

 
2015 budget 2015 2016 budget 2016 

   
  

 Revision 
  

  
 Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader -570 60 -550 54 

Nettokostnader -570 60 -550 54 

   
  

 Kommunstyrelse  
  

  
 Intäkter 4 738 631 5 262 -126 

Kostnader -51 066 303 -47 131 2 655 

Nettokostnader -46 328 933 -41 868 2 529 

   
  

 Samhällsbyggnadsnämnd 
 

  
 Intäkter 53 509 5 007 63 865 11 430 

Kostnader -87 216 -684 -96 874 -1 961 

Nettokostnader -33 707 4 323 -33 009 9 469 

   
  

 Utbildnings- och omsorgsnämnd 
 

  
 Intäkter 68 053 8 069 108 950 32 352 

Kostnader -447 055 -1 953 -496 260 -20 033 

Nettokostnader -379 003 6 115 -387 310 12 319 

   
  

 Driftprojekt 
  

  
 Intäkter 120 120 0 0 

Kostnader -262 -262 -6 416 -6 416 

Nettokostnader -141 -141 -6 416 -6 416 

   
  

 Finansförvaltning 
  

  
 Intäkter  510 810 4 220 535 961 7 545 

Kostnader -34 166 -5 831 -36 183 4 

Nettokostnader 476 643 -1 612 499 778 7 549 

   
  

 SUMMOR 
  

  
 Intäkter 637 229 18 046 714 038 51 201 

Kostnader -620 335 -8 367 -683 413 -25 697 

Nettokostnader 16 894 9 679 30 625 25 504 
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Redovisning – extra statliga medel för mottagande av nyanlända (kr) 

Ändamål  Beviljat Utfall 2016 Avvikelse 

SBN       

AMI och KF – sommaraktivitet 500 000 265 408 234 592 

AMI – kommunikatör modersmål arabiska  400 000 95 798 304 202 

AMI o tekniska – projekt skogsröjning  1 400 000 660 760 739 240 

K & F – kultur och upplevelser, kulturdagar, 
sagostund 

150 000 100 886 49 114 

K & F – utveckla bibliotek integration  100 000 240 647 -140 647 

K & F – fler platser på biblioteket, bord och dator  100 000 0  100 000 

UTOM       

IFO - föreläsning för medarbetarna på 
ensamkommande  

25 000 25 000 0 

IFO - översättning av blanketter 9 000 0 9 000 

Ensamkommande – projekt sommarjobb  200 000 140 000 60 000 

Skola – utökning personal fritidshem 600 000 599 999 1 

Skola – start av integrerade förberedelsegrupp 
Bodaskolan 

550 000 371 933 178 067 

Skola – starta förberedelsegrupp Rotskärsskola  1 750 000 1 395 962 354 038 

Skola – Tallkotten tillfällig förskoleavdelning  475 000 475 000 0 

Skola – utökning skolhälsovård för t ex vaccination  200 000 200 000 0 

Skola – start av förberedelsegrupp Sörgärdet skola 550 000 419 429 130 571 

Kunda - språkverkstad, läromedel, tolk  250 000 200 691 49 309 

Skola - Skolkuratordagar 15 000 9 245 5 755 

KS     
 Ekonomi – processkartläggning kring ansökningar 

och uppföljning gällande återsökning 
80 000 79 320 680 

Ekonomi – införa bra processer och rutiner kräver 
processtöd  

80 000 80 000 0 

Översätta webb till arabiska och Engelska  400 000 29 820 370 180 

Älvboda friskola     0 

Engångskostnader  11 000 0 11 000 

Finansförvaltningen kvarstående medel att fördela ut  211 545   211 545 

Summa (kr) 8 056 545 5 389 898 2 666 647 
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Investeringsredovisning (tkr) 

  
  

 

 
Redovisning Redovisning Avvikelse mot  

 
2015 2016 budget 2016 

  
  

 Kommunstyrelse 
 

  
 Utgifter 877 1 669 2 971 

  
  

 Samhällsbyggnadsnämnd 
 

  
 Utgifter 12 190 14 194 40 422 

  
  

 Utbildn.-och omsorgsnämnd 
 

  
 Utgifter 697 760 790 

  
  

 
SUMMA NETTOINVESTERINGAR 13 764 16 622 44 184 

Sammanställning över investeringar >500 tkr 

  
Redovisning Budget  

  
2016 2016 

    
PROJEKTERING TALLMON 

 
2 850 24 593 

ASFALTERING GATOR O VÄGAR 
 

1 477 1 500 

STANDARDISERING MASKINPAR 
 

1 164 1 524 

STOR GRÄSKLIPPARE PARK 
 

855 750 

SÄKERHET O PASSERSYSTEM 
 

679 700 

GRÄSKLIPPARE SKUTSKÄRS IP 
 

605 600 

BELÄGGNING MYRHAGSSVÄNGEN 524 500 

YTTRE MILJÖ BODASKOLAN 
 

523 460 
RENING AV LAKVATTEN DRAG- 
MOSSEN   360  7 406 

    

    Exploateringsredovisning (tkr) 

  
  

 

 
Redovisning Redovisning Avvikelse budget/ 

 
2015 2016 2016 

  
  

 Samhällsbyggnadsnämnd 
 

  
 Sandvägen 0 0 0 

Folkets hus Älvkarleby 0 0 0 

SUMMA NETTOINVESTERINGAR 0 0 0 
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Kommunfullmäktiges ärenden 2016 
 

17 februari 2016 

§3 Valärenden Dnr 2016/9 
§4 Val till krisledningsnämnd Dnr 

2016/9 
§5 Anmälan av medborgarförslag 

motioner och interpellationer Dnr 
2015/130, 2015/131, 2015/132, 
2015/133, 2015/139 

§6 Svar på interpellation ställd av 
Eva Sidenkrans Dnr 2015/127 

§7 Medborgarförslag om att 
marknadsföra Rullsand som 
Älvkarleby havsbad Dnr 2015/14 

§8 Attestreglemente Dnr 2015/72 
§9 Investeringsäskande - administra-

tiv utveckling Dnr 2016/1 
§10 Ackorduppgörelse avseende 

regressfordran på Samkraft AB 
Dnr 2015/60 

§11 Fördelning av extra statsbidrag 
avseende flyktingkostnader Dnr 
2015/142 

§12 Borgensåtagande för Älvkarleby 
Vatten Dnr 2015/140 

§13 Taxor och avgifter för vård och 
omsorg 2016 Dnr 2015/101 

§14 Digital strategi Dnr 2015/55 
§15 Tillgänglighetsplan för Älvkarleby 

kommun 2016-2018 Dnr 2015/56 
§16 Ändring i delegationsordningen – 

Försörjningsstöd för nyanlända 
invandrare Dnr 2015/120 

§17 Reviderad arbetsordning för 
fullmäktige Dnr 2015/136 

§18 Revidering av reglemente för 
Samhällsbyggnadsnämnden Dnr 
2015/22 

§18 Uppsättning av skyltar Dnr 
2014/75 

 

27 april 2016 

§24 Anmälan av medborgarförslag 
motioner och interpellationer Dnr 
2016/38, 2016/50, 2016/51 

§25 Svar på medborgarförslag om 
parkeringsplatser på båda 
sidorna om E4:an vid Hyttön för 
samåkning Dnr 2015/85 

§26 Svar på medborgarförslag om 
förlängd hastighetsbegränsning 
samt farthinder mellan Vinkel-
boda förskola och korsningen 
Långgatan/Kolonigatan Dnr 
2015/117 

§27 Svar på medborgarförslag – ”När 
man hör namnet Skutskär ska 
man associera till skutor, hav, 
sjöliv och bad” Dnr 2015/21 

§28 Svar på motion om kostnads-
kalkyler i beslutsförslag Dnr 
2015/116 

§29 Svar på motion om upphandla 
alla livsmedel med minimikrav i 
nivå med svensk djurskyddslag-
stiftning Dnr 2015/128  

§30 Svar på motion att vid nästa 
livsmedelsupphandling ställa krav 
vad gäller mjölkkornas foder och 
att följa svensk miljö- och 
djurskyddslagstiftning Dnr 
2015/129 

§31 Utbyggnad av spillvattenledning 
Ytterboda Dnr 2015/67 

§32 Kopieringstaxa Dnr 2015/101 
§33 Taxor för utbildning- och om-

sorgsnämnden Dnr 2015/101 
§34 Taxa för markpris Dnr 2016/28 
§35 Kommunikationsstrategi Dnr 

2016/19 
§36 Policy för det systematiska 

brandskyddsarbetet i Älvkarleby 
kommun Dnr 2016/25 

§37 Hemställan från AB Älvkarleby 
hus till kommunfullmäktige Dnr 
2016/34 

§38 Vistelsetider på förskolan Dnr 
2015/104 

§39 Detaljplan Kyrkslätten 1:50 m fl, 
handels- och centrumverk-
samhet, Skutskär Dnr 2015/109 

§40  Ombudgetering av anslag från 
2015 till 2016 Dnr 2015/42 

§41 Revisionsberättelse för Älvkarle-
by kommun verksamhetsåret 
2015 Dnr 2016/44 

§50 Älvkarleby kommuns årsredovis-
ning 2015 Dnr 2016/44 

 

20 juni 2016 

§54 Anmälan av medborgarförslag 
motioner och interpellationer Dnr 
2016/76 

§55 Anslutning av Östhammars 
kommuns VA-verksamhet till 
Gästrike Vatten Dnr 2016/4 

§56 Svar på remiss – Godkännande 
av likvidation av Regionförbundet 
Uppsala län Dnr 2016/40 

§57 Svar på medborgarförslag om 
upprustning av Stigenbergsbadet 
i Gårdskär Dnr 2015/132 

§58 Upphävande av styrdokument 
Dnr 2016/47 

§59 Avtal om samverkan i gemensam 
Lönenämnd i Tierps, Knivsta och 
Älvkarleby kommuner Dnr 
2016/49 

§60 Avtal om samverkan i gemensam 
IT-nämnd i Tierp och Älvkarleby 
kommuner Dnr 2016/48 

§61 Beslut om eldningsförbud Dnr 
2016/58 

§62 Inriktningsbeslut om Tallmon Dnr 
2015/23 

§63 Budget 2017 och plan 2018-2020 
samt skattesats Dnr 2016/65 

 

28 september 2016 

§67 Anmälan av medborgarförslag 
motioner och interpellationer Dnr 
2016/98 

§68 Svar på medborgarförslag om ny 
attraktion på lekplatsen Dnr 
2015/133 

§69 Svar på medborgarförslag om 
Luciakronan Dnr 2015/125 

§70 Ägardialog med AB Älvkarleby 
hus Dnr 2016/54 

§71 Revidering av förbundsordning 
för Samordningsförbundet Upp-
sala län Dnr 2016/69 

§72 Samråd och beslut om taxor för 
Gästrike Återvinnare samt över-
låtelse av GÅFAB Fastighets AB 
till Gavlefastigheter AB Dnr 
2016/79 

§73 Håbo kommuns inträde i den 
gemensamma överförmyndar-
nämnden i Uppsala län Dnr 
2016/80 

§74 Arbetsmarknad- och integrations- 
enhetens organisation Dnr 
2015/12 

§75 e-strategi i Älvkarleby kommun 
Dnr 2016/88 

§76 Investering nytt äldreboende i 
Älvkarleby kommun Dnr 2015/23 

§77 Ägandeform inför investering av 
nytt äldreboende Dnr 2015/23 

§78 Revidering av regler och riktlinjer 
för skolskjuts, elevresor och 
inackorderingsstöd Dnr 2015/86 

 

26 oktober 2016 

§83 Svar på medborgarförslag om 
parkering vid COOP Dnr 
2015/139 

§84  Svar på medborgarförslag om 
belysning runt Slåttervägen mot 
Bunkvägen Dnr 2015/130 

§85 Svar på motion om giftfri vardag – 
åtgärdsplan för förskola och skola 
Dnr 2013/119 

§86 Svar på motion om att undersöka 
förutsättningar för att köpa in en 
monumentalmålning av Johan 
Thunberg Dnr 2016/76 

§87 Detaljplan för Siggeboda 4:8, 
bostads- och handelsändamål, 
Skutskär Dnr 2015/138 

§88 Uppsiktsdialog med Gästrike 
Räddningstjänstförbund Dnr 
2016/60 

§89 Brandskyddsregler i Älvkarleby 
kommun Dnr 2016/91 

§90 Beslut om taxor för Gästrike 
Återvinnare Dnr 2016/79 

 

30 november 2016 

§94 Anmälan av medborgarförslag 
motioner och interpellationer Dnr 
2016/114, 2016/117, 2016/120  

§95  Svar på interpellation med 
anledning av beslut i Samhälls-
byggnadsnämnden om Hant-
verkshuset Dnr 2016/111 

§96 Svar på motion om arbets-
marknad och integration Dnr 
2016/51 

§97 Revisionens utlåtande avseende 
delårsrapport Dnr 2016/101 

§98 Sammanträdesplan 2017  
§99 Revidering av reglemente för 

kommunstyrelsen Dnr 2016/108 
§100 Revidering av reglemente för 

Samhällsbyggnadsnämnden Dnr 
2016/112 

§101 Gemensam nämnd för 
kunskapsstyrning inom 
socialtjänst och angränsande 
hälso- och sjukvård för Region 
Uppsala och länets kommuner 
Dnr 2016/113 

§102 Justering av budgetramar 2017 
Dnr 2016/105 

§103 Taxor och avgifter 2017 Dnr 
2016/107 

§104 Kommunalt partistöd för 2017 Dnr 
2016/109 
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