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1 Älvkarleby Kommun 

1.1 Fem år i sammandrag (belopp i tkr om inte annat anges) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Årets resultat 3 696 -10 391 16 895 30 625 21 515 

      

Rörelsekapital -7 321 -22 880 -1 071 -21 914 -34 389 

årlig förändring -15 913 -15 559 21 809 -20 843 -12 475 

      

Anläggningskapital 135 144 140 312 135 396 186 866 219 887 

årlig förändring 19 610 5 169 -4 916 51 470 33 021 

      

Eget kapital 127 823 117 431 134 327 164 952 186 466 

årlig förändring 1/ 3 696 -10 391 16 896 30 625 21 514 

      

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

98 102 96 94 96 

      

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

Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och 
kommunal fastighetsavgift - ökning i % 

4,8 % 3,6 % 6,3 % 6,1 % 3,8 % 

      

Balanslikviditet i % (omsättningstillgångar/kortfristiga 
skulder) 

92 75 99 82 70 

      

Soliditet i % (eget kapital/totalt kapital) 31 29 34 43 44 

      

Skuldsättningsgrad i % (skulder/totalt kapital) 58 60 54 45 45 

      

Låneskuldens andel av anläggningstillgångarna i % 50 49 39 29 23 

      

Lån i banker och andra finansinstitut 165 300 167 850 109 700 80 450 78 850 

därav bokfört som kortfristig skuld 2/ 12 200 13 200 9 800 30 100 8 200 

      

Eget kapital per invånare i kronor 13 997 12 807 14 455 17 464 19 833 

      

Låneskuld per invånare i kronor 18 101 18 306 11 805 8 518 8 387 

      

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

      

Antal invånare 31 december 9 132 9 169 9 293 9 445 9 402 

 

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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1.2 Finansiering av kommunens verksamheter 

 

Intäkternas fördelning (mnkr) 

  2016 2017 

Skatteintäkter 406,7 421,0 

Generella bidrag och utjämning 104,6 109,8 

Finansiella intäkter/kostnader -0,2 3,1 

Försäljningsmedel 0,7 1,1 

Taxor och avgifter 20,6 17,0 

Hyror och arrenden 7,0 7,2 

Bidrag 100,3 86,9 

Försäljn. verksamhet o entreprenad 4,1 4,6 

Försäljning av anläggningstillg. 2,0 3,3 

Summa 645,8 654,0 

Kostnadernas fördelning (mnkr) 

  2016 2017 

Arbetskraft 307,2 328,0 

Material och tjänster 236,7 231,1 

Pensionskostnader 20,8 23,2 

Bidrag och transferering 28,7 30,0 

Avskrivning o nedskrivning 21,8 17,5 

Summa 615,2 629,8 

Nettokostnaden för den kommunala servicen per 

invånare (kr) 

  2016 2017 

Antal invånare 9 445 9 430 

För- och grundskoleverksamhet 16 581 17 948 

Äldreomsorg 14 862 16 406 

Individ- och familjeomsorg 5 206 5 537 

Gymnasie- och vuxenutbildning 4 633 4 263 

Bibliotek, kultur och fritid 1 974 2 019 

Fysisk och teknisk planering 1 446 618 

Gator, vägar och parker 1 095 1 043 

Kommungem. verksamheter 1 081 2 249 

Räddningstjänst o samhällskydd 972 977 

Övriga verksamheter 1 821 1 895 

Summa kr/invånare 49 672 52 954 

 

 

 



1.3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Kommunstyrelsens 

ordförande 
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Bokslutet redovisar ett positivt 

resultat på 21,5 mnkr vilket är 

betydligt bättre än budget men 

också bättre än prognoserna. 

Huvudanledningen till avvikelsen 

är att vi erhöll budgeterade 

engångs statsbidrag för 

flyktingverksamheten men också 

att våra verksamheter arbetat 

strukturerat med sina budgetar. 

Vi ska fortsätta vårt 

effektiviseringsarbete för att 

kunna möta framtida utmaningar. 

Kloka prioriteringar ska 

säkerställa att vi gör rätt saker på 

rätt plats och i rätt tid. 

Under året har många stora beslut 

verkställts. Inte minst har 

nybyggnationen av nytt vård och 

omsorgsboende kommit igång. 

Detta är ett stort projekt som 

väsentligt påverkat stora delar av 

Utbildning och omsorgsnämnden. 

Jag vill rikta ett särskilt stort tack 

till samtliga berörda som gjort 

och gör ett fantastiskt arbete i en 

ansträngd situation. Vi har hållit 

tidsplan och de ekonomiska 

ramarna för första etappen vilket 

är glädjande. 

Bostadsbristen i kommunen är 

fortfarande stor. Vi har tydligt 

fokuserat på att skapa 

förutsättningar för bostäder under 

året. Ett antal bygglovsärenden 

har behandlats. Bland annat 

bygglov för nya Tallmons 

äldreboende samt bygglov för ett 

8 våningars flerfamiljshus i 

Skutskärs centrum. Ett antal nya 

enbostadshus har också fått 

bygglov. Vi tror på en positiv 

befolkningstillväxt och vi skapar 

möjligheter till inflyttning. 

När vi växer ökar också kraven 

på lokaler och övrig service. Det 

är viktigt att planera långsiktigt. 

Vi samordnar planering av 

lokaler för att få en tydlig 

helhetsbild. 

Översiktsplaneringen har startat 

under året och arbetet utförs på 

uppdrag av KS och med hjälp av 

konsulter. Under året har olika 

samråd skett. 

Arbetslösheten i kommunen ska 

minska. Vi samordnar 

praktikplatser och samarbetar 

med ett socialt företag för att 

öppna dörrar för människor att 

komma in eller för att komma 

tillbaka till arbetsmarknaden. 

Kommunens näringslivsarbete 

har gått in i en mer utåtriktad fas. 

Fler företagsbesök, nytt 

nyhetsbrev och ett tydligare 

ansvar för besöksnäringen. 

Marknadsföring av kommunen 

både som boendekommun och 

etableringsort prioriteras. 

Naturen och kommunens närhet 

till vatten kännetecknar oss och 

vi arbetar strategiskt för att öka 

tillgängligheten till natur och 

vatten. Under året invigdes bland 

annat Bodaslingan som stäcker 

sig genom Skutskär i kant med 

Bodaån. Ett väldigt fint 

promenadstråk som är 

tillgänglighetsanpassat. 

2017 var ett spännande och 

utmanade år och nu ser vi fram 

emot ett 2018 då vi tillsammans 

fortsätter utveckla Älvkarleby 

kommun. 

Jag riktar ett stort tack till våra 

medarbetare som med stort 

engagemang och kompetens gör 

ovärderliga insatser. Ett tack 

också till alla förtroendevalda för 

ett gott arbete under året!



1.4 Legal struktur 

Organisationsskiss över politisk organisation och mandatfördelning samt nämnder, förvaltningar, 

kommunala bolag, samverkansbolag och kommunalförbund. 
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1.5 Vision och mål 

 

Majoriteten i Älvkarleby kommun, 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet bygger sin samverkan på en 

gemensam målsättning för fortsatt positiv 

utveckling i kommunen. Genom aktiv 

politisk styrning med fokus på hållbar 

tillväxt, utbildning och kvalitet i välfärden i 

kommunens verksamheter skapas en tydlig 

riktning framåt. 

Vision och Mål 

Alla ska vilja bo i Älvkarleby kommun  

Vår kommun är en mindre kommun där 

många känner varandra, med skolor där barn 

blir sedda och får den start i livet som krävs 

för ett fungerande vuxenliv. 

Här finns möjlighet till attraktivt boende och 

goda rekreationsmöjligheter. 

Här kan vi med tillförsikt se fram emot ett 

tryggt åldrande och god vård. 

Attraktiv kommun  

Vi vill att antalet invånare ska fortsätta öka. 

För att det ska bli möjligt är tillgång till 

bostäder och attraktiva tomter en 

nödvändighet för fortsatt 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. 

För vårt samhälles utveckling är det 

betydelsefullt med ett livfullt företagande. 

 Antalet medborgare ska vara minst 9500 

personer 2020 

 Skola och utbildning ska hålla hög kvalitet 

 Kommunen ska skapa förutsättningar för 

attraktiva bostäder utifrån invånarnas 

behov. 

 Utveckla och marknadsföra våra 

naturmiljöer 

 Ett rikt kultur och föreningsliv med fokus 

på barn och unga 

 Utveckla ett starkt och varierat näringsliv 

 Älvkarleby kommun ska vara en attraktiv 

arbetsgivare. Vägen till detta är att ha 

kunniga, nöjda och friska medarbetare och 

att ständigt utveckla medarbetarskap och 

ledarskap. 

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 vill arbeta för att medvetandegöra alla i 

kommunen om vikten med att hushålla med 

våra energiresurser. Kunskap om miljöns 

betydelse ska genomsyra undervisningen i 

våra skolor. 

 Minskad arbetslöshet och utanförskap 

 Arbetslösheten ska minst halveras till 

2020 baserat på 2016 års siffror 

 Minskad miljöpåverkan 

 Minskad energianvändning årligen med 

10% fram till 2020, mäts från 2015 

 Arbeta för en hållbar tillväxt och 

genomföra den klimatomställning som 

krävs för att minska koldioxidutsläppen 

och nå de nationella målen. 

God service  

Samhällets framtid är våra unga, därför är det 

viktigt att de får en bra start i livet. 
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Kommunen ska tillhandahålla en barnomsorg 

med god kvalitet. 

Kommunens alla verksamheter ska präglas 

av god kvalitet och trygghet för alla 

medborgare. 

Vi vill också genom politisk styrning 

genomföra en politik som skapar en 

möjlighet till ett anständigt liv för alla! 

 God omsorg präglad av kvalitet och 

trygghet 

 Välutbyggd infrastruktur 

Demokrati och delaktighet  

Älvkarleby kommun ska präglas av öppenhet 

och delaktighet. 

Kommuninvånarna ska uppleva att det är lätt 

att få information och service från 

kommunens verksamheter. 

 Främja öppenhet och allas lika värde 

 Vi ska möta företagare och medborgare på 

de platser och sätt som leder till bästa 

möjliga dialog.  

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv  

Målet nedan följs upp i årsredovisningen. 

Mål Förklaring 

Kommunen ska årligen förbättra sitt kostnadsläge. 
Uppföljning sker årligen motstandarskostnader 

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. 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 20% vid 
utgången av 2019. Därefter är målsättningen att 
soliditeten åter ska öka. 

Soliditeten visar hur stor del avkommunens 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. 

Likvidamedel ska i genomsnitt under ett år uppgå till 15 
miljoner 

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, och15miljoner 
kronor kan bedömas vara en rimlig nivå och motsvarar 
cirka två veckors utbetalningar. 
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1.6 Vår värdegrund 

 



1.7 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, balans-

räkningen och finansierings-

analysen får kompletteras med 

upplysningar i noter. Ansvaret 

för årsredovisningens 

upprättande har kommun-

styrelsen. Specifikation till 

årsredovisningen finns 

upprättade i bokslutspärmar där 

varje sammandragen post i 

balansräkningen som ingår i 

årsredovisningen 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 räken-

skapsåret eller efter dess slut, 

3. kommunens förväntade 

utveckling, 

4. väsentliga 

personalförhållanden, 

5. andra förhållanden som är av 

betydelse för styrningen och 

uppföljningen av den 

kommunala verksamheten. 

Avsnittet väsentliga 

personalförhållanden ska särskilt 

innehålla upplysningar om de 

anställdas frånvaro på grund av 

sjukdom under räkenskapsåret. 

En samlad redovisning av 

kommunens 

investeringsverksamhet. En 

redovisning 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 för-

luster 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 

innehålla 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 

ställning. Lag (2012:799). 

Sammanställd redovisning 

Sådana upplysningar som avses i 

förvaltningsberättelsen skall 

omfatta också sådan kommunal 

verksamhet som bedrivs genom 

andra juridiska personer förutom 

särskilda upplysningar om 

sjukfrånvaro. Särskilda 

upplysningar om ekonomi och 

verksamhet skall lämnas om 

sådana juridiska personer i vilka 

kommunen har ett betydande 

inflytande. 



1.7.1 Omvärld 

Svensk BNP har inte vuxit så snabbt under 

2017 som tidiga utfall och prognoser 

indikerat. Men konjunkturen har ändå enligt 

SKL förstärkts markant och även 2018 

kommer att präglas av högkonjunktur. Den 

något svagare utvecklingen gäller dock inte 

antalet arbetade timmar eller lönesumman, 

vår prognos innebär tvärtom en något 

starkare utveckling. Det innebär en fortsatt 

hygglig ökning av det reala skatteunderlaget 

2018. Under loppet av 2018 blir den 

ekonomiska utvecklingen dock svagare och 

högkonjunkturen når då sin kulmen. 

Utvecklingen därefter är nu svår att 

prognostisera. 

Framförallt var det nettoexporten som drog 

ned tillväxttakten under 2017. Även den höga 

investeringstakten har dämpats något, vilket 

drog ned den totala tillväxttakten jämfört 

med förväntningarna. Det beror på att 

bostadsbyggandet nu är på en så hög nivå att 

det är svårt att höja den ytterligare. 

Trots den svagare investeringstakten är det 

ändå just investeringarna som är den 

komponent i försörjningsbalansen som växer 

snabbast 2015 – 2018. Därutöver bidrar både 

hushållens och offentliga sektorns 

konsumtion till att hålla uppe tillväxten. 

Däremot blir draghjälpen från utlandet inte 

heller framöver särskilt stor. Den snabbare 

tillväxt som nu förväntas i Europa är ändå 

relativt måttlig. 

Arbetslösheten uppgår till cirka 6,5 procent, 

vilket kan tyckas högt i en högkonjunktur, 

men det döljer den tydliga uppdelningen på 

arbetsmarknaden som finns. Under andra 

kvartalet i år hade drygt 69 procent av den 

inrikes födda befolkningen i åldern 15–74 

arbete och endast drygt 4 procent av 

arbetskraften var arbetslös. Motsvarande 

siffror för utrikes födda var drygt 62 

respektive knappt 15 procent. I praktiken 

torde det innebära att det råder full 

sysselsättning för inrikes födda och delar av 

de utrikes födda, medan det däremot råder 

hög arbetslöshet bland stora delar av de 

utrikes födda. 

Bedömningen är att ekonomin fortsätter att 

växa det närmaste året, så långt som 

prognosen sträcker sig. Därefter är prognosen 

att ekonomin återgår till ett konjunkturellt 

normalläge under 2019. Det innebär med 

nödvändighet att tillväxttalen blir betydligt 

lägre efter 2018. 

Vilken väg konjunkturen i verkligheten 

kommer att ta vet ingen nu. Det kan både bli 

en mer ihållande högkonjunktur eller en 

snabbare nedgång. För en fortsatt 

högkonjunktur talar de tecken på en något 

bättre tillväxt i omvärlden och att det trots 

allt finns vissa möjligheter att öka 

sysselsättningen i gruppen utrikes födda. Vi 

vet dock av erfarenhet att den internationella 

utvecklingen snabbt kan ta en annan och 

svagare utveckling. Den inhemska 

utvecklingen rymmer också stor osäkerhet. 

Bostadsbyggandet har bidragit starkt till 

tillväxten men kan knappast öka nämnvärt 

från nuvarande nivåer. Hushållens höga 

belåning innebär en stor risk om priserna på 

bostäder av något skäl faller. 

Trots ett alltmer ansträngt 

arbetsmarknadsläge beräknas 

löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. 

Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått 

över 2 procent, men en starkare krona gör att 

inflationen pressas tillbaka under nästa år. 

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi 

beräknas stabiliseras på en hög nivå nästa år. 

Under 2019 och 2020 förutsätts 

konjunkturläget normaliseras. BNP, 

sysselsättning och skatteunderlag utvecklas 

dessa år därför svagare än normalt. BNP-

ökningarna begränsas till runt 1,5 procent 

samtidigt som antalet arbetade timmar i den 

svenska ekonomin stagnerar. Situationen för 

kommunsektorns del blir särskilt 

problematisk av att befolkningen och 

behoven av skola, vård och omsorg fortsätter 

växa i snabb takt. 



  

1.8 Översikt - Kommunövergripande mål 

 



1.9 Måluppfyllelse 

Målområde: 

1.9.1 Attraktiv Kommun 

Kommunfullmäktiges mål: 

Öka antalet medborgare 

 

Den trend som vi haft med en liten årlig tillväxt har stannat av och antalet medborgare minskade 

något under året. 

Folkökningens ingående variabler: 

Flyttningsnetto -53 

Födda/döda +10 

Sammantaget minskade kommunens folkmängd med 43 personer år 2017, till 9 402 invånare. 

Av de inflyttade kom 128 personer från andra kommuner i Uppsala län, 381 från övriga Sverige 

(bland annat Gävle) och 119 från utlandet. 

Av de som lämnade kommunen flyttade 127 personer till andra kommuner i Uppsala län, 535 till 

övriga Sverige och 19 till utlandet. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Målvärde 2017 

  Invånare  totalt, antal 9 402  

Fullmäktige har satt mål om befolkningstillväxt, 9500 invånare fram till år 2020. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Älvkarleby ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

 

Resultat av medarbetarenkäter visar på att vi är en attraktiv arbetsgivare med hög delaktighet. Vi 

har dock en för hög sjukfrånvaro som i vissa områden kan kopplas till hög arbetsbelastning. 

Vissa verksamheter genomgår större projekt eller förändring av arbetsuppgifter/arbetsbörda 

vilket leder till ett behov av omställning gällande resurser och lokaler. Lokalfrågorna är 

återkommande och svårlösta på kortsikt och ger utmaningar i medarbetarnas arbetsmiljö. 

Satsningar görs för att minska sjukfrånvaro i form av projekt som leds av kommunstyrelsen 

tillsammans med verksamheterna.  Vi arbetar aktivt för att leva upp till samverkansavtalet för att 

skapa delaktighet i alla led. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Skola och utbildning ska hålla hög kvalitet 

 

Resultaten för målområdena via nationella statistiksystemen är ännu inte tillgängliga men ett 

antagande är att vi fortsatt ligger lågt i jämförelse med liknande kommuner. 

Matematik visar sjunkande resultat. Verksamheten har identifierat att analysen av vad som 

skapar hög kvalitet inom skola och utbildning behöver utvecklas ytterligare och det arbetet pågår 

i skolchefens ledningsgrupp. De åtgärder som vidtas för att förbättra kvaliteten är bland annat 

utökad samverkan kring eleverna mellan åren, en utökad samordning genom ämnesträffar, såväl 
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som utveckling av elevhälsan. Riktade insatser vidtas för att minska avhopp från gymnasiet. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Ett rikt kultur och föreningsliv med fokus på barn och unga 

 

Målet bedöms vara uppnått då vi bedömer att vi har ett rikt kultur- och föreningsliv med fokus på 

barn och unga. 

Stöd som fördelas till föreningarna står väl i paritet med kringliggande kommuner. Kultur och 

fritid prioriterar barn och unga vid planering av sina aktiviteter. Utredning pågår i 

samhällsbyggnadsnämnden för att ge grund för analys och fortsatt utvecklingsarbete. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Utveckla och marknadsföra våra naturmiljöer. 

 

Naturmiljöerna är utvecklade och marknadsförda idag då ingen av nämnderna har sett att detta är 

något som behöver prioriteras ytterligare. Inga mål är satta av nämnderna. Verksamheterna har 

då bedrivits utan förändrad inriktning. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Utveckla ett starkt och varierat näringsliv 

 

En negativ trend som fortsätter. Företagen önskar mer kommunikation och har synpunkter på 

kommunens service. En del för att förbättra detta är att en näringslivsutvecklare med ett tydligt 

kommunikationsuppdrag har anställts. Myndighetsutövningen kommer att mätas med NKI-

undersökningar under 2018. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Kommunen ska skapa förutsättningar för attraktiva bostäder utifrån 

invånarnas behov 

 

Det finns ett behov av olika bostäder i kommunen. Arbetet pågår med ett nytt vård- och 

omsorgsboende som ska täcka kommunens behov att vårdplatser på sikt. Älvkarlebyhus arbetar 

med att bygga fler hyresbostäder för att minska den bostadskö som idag finns. Nytt område 

(Liljebacken) är färdigställd och avses att exploateras under nästa år. Arbetet med ny 

översiktsplan pågår som ska styra framtida byggnadsutveckling. 

Målområde: 

1.9.2 Långsiktig och hållbar utveckling 

Kommunfullmäktiges mål: 

Minskad arbetslöshet och utanförskap 

 

Arbetslösheten är fortsatt hög i kommunen framförallt bland unga. Fler individer som är 

utrikesfödda går in i arbetslöshet. Åtgärder vidtas ytterligare för att minska arbetslösheten bland 

unga. Försörjningsstödet är fortsatt högt i kommunen och åtgärder som vidtagits hittills har inte 
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gett resultat på det övergripande målet. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Målvärde 2017 

  Arbetslöshet 18-24 år 22,3  

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

9,85  

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

10,44  

Fullmäktiges mål är att halvera arbetslösheten från 2016 (23,9% för 18-24) (10,33 för 18-64) till 2020. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Minskad miljöpåverkan 

 

Målet är svårt att utvärdera då det inte riktar in sig på något specifikt område. 

På nybyggnation Tallmon har beslut tagits om att uppnå miljöklass silver när det gäller 

energianvändning, högre än BBR standard. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Minskad energianvändning 

 

Målet som är satt beräknas nås till 2020. För 2017 så nås målet utifrån en proportionell 

minskning. 

Vi har gått ur energikrävande fastigheter som gamla delar av Tallmon. Vi har också investerat i 

ny teknik gällande styrning och ventilation som lett till minskad förbrukning. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Målvärde 2017 

  
Antal KWh/m2 i kommunens 
lokaler 

160 160 

Kommunfullmäktiges mål: 

Minska koldioxidutsläppen och nå de nationella målen 

 

Ingen nämnd har tagit egna mål. Målet och arbetet med att minska energianvändning kommer 

medföra att vi minskar våra koldioxidutsläpp. 

Målområde: 

1.9.3 God service 

Kommunfullmäktiges mål: 

God omsorg präglad av kvalitet och trygghet 

 

Kontinuiteten hos funktionshindradeomsorgen samt vård- omsorgsboendet har ökat. Hos brukare 

med hemtjänst så har kontinuiteten inte ökat. Individ- och familjeomsorgen har genomfört fler 

stödinsatser på hemmaplan, vilket bedöms skapa trygghet i berörda familjer. Nämnden följer 

avvikelser inom vård och omsorg, såväl som inom individ- och familjeomsorgen. Avvikelser 

inom individ- och familjeomsorgen handlar om brister i handläggningen, vilket åtgärdas genom 
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kompetensutveckling, utveckling av rutiner, vilket nu följs upp mer frekvent. Inom vård och 

omsorg har ett antal avvikelser bland annat handlat om språkliga brister, vilket hanteras genom 

mer noggrann planering av bemanning 
 

Kommunfullmäktiges mål: 

Välutbyggd infrastruktur 

 

Utbyggnation gällande bredband pågår i kommunen. Ett samverkansavtal är skrivet med 

leverantör för att säkerställa att kommunens bredbandsmål ska nås. Byggbeslut för Västanån är 

taget av leverantör. 

Kollektivtrafiken beslutas på regionalnivå och där har kommunen svårt att styra. Under vissa 

delar av dygnet har kommunen halvtimmestrafik. Brist på spåret anges som skäl till varför vi inte 

får halvtimmes trafik dygnet runt. 

Målområde: 

1.9.4 Demokrati och delaktighet 

Kommunfullmäktiges mål: 

Främja öppenhet och allas lika värde 

 

Nämnderna har bedömt att detta inte är ett problem som behöver prioriteras. Ingen nämnd har 

satt något delmål. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Vi ska möta företagare och medborgare på de platser och sätt som leder till 

bästa möjliga dialog 

 

Bemötandet gentemot medborgarna upplevs positivt. Verksamheterna finns i olika grad med på 

olika mötesplatser såsom företagarfrukost och Fallensdag. 

Målområde: 

1.9.5 God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktiges mål: 

Årets resultat 

 

Älvkarleby Kommun 

Årets resultat och budgetutfall 

För 2017 redovisas ett resultat på 21,5 miljoner kronor, mnkr. (Motsvarande period 2016 

redovisades 30,6 mnkr.). Resultatet motsvarar 4,1% (6%) av skatteintäkter och bidrag. 

Kommunens mål är att ligga på 2% så sista två åren har i uppnått målet. 

Verksamheternas nettokostnader för perioden uppgick till 509,6 mnkr (469,2 mnkr), vilket 

motsvarar en förbrukning på 98 % (96 %) av årsbudgeten. 

För nämnderna är resultaten jämfört med budget, Kommunstyrelsen inkl Revision + 8 mnkr, 
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Samhällsbyggnad + 6,9 mnkr och Utbildning och Omsorg -3,2 mnkr och Finansförvaltningen 

+ 6,0 mnkr. 

Resultatet är glädjande men kommunen måste bli betydligt bättre på att både budgetera och 

prognostisera sitt resultat. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Målvärde 2017 

  Budgetavvikelse i procent 533,75 0 

Analys 

Prognoserna är osäkra under pågående budgetår och skiljer sig mycket under årets gång. Vi har inte tillräcklig koll på 
våra intäkter som bidrag från migrationsverket. Ett arbete pågår för att säkerställa bättre koll på intäkter men också 
våra utgifter. Vi kommer under nästa år utöka antalet kostnader som periodiseras. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Soliditet 

 

Älvkarleby Kommun 

Soliditeten har under året ökat till 45%, (44%). Detta har varit möjligt genom att minska 

skuldsättningsgraden från 54% till 45%. Vår låneskuld uppgick vid årsskiftet till 83,1 mnkr, 

(80,5 mnkr). Däremot låg soliditeten inkl pensionsförpliktelser per den sista december 2016 på -

13%. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Likvida medel 

 

Älvkarleby Kommun 

Likvida medel ska i genomsnitt uppgå till 15 mnkr. 

Uppfyllelse: Under 2017 var medeltalet 38,6 mnkr i likvida medel. Likvida medel var 2017-12-

31:45,6 mnkr, (2016-12-31: 48,5 mnkr). Under 5 de senaste åren har kommunens likvida medel 

vid årsskiftet varit mellan 43 och 104 mnkr vilket väl uppfyller det mål som kommunen har. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Kommunen ska årligen förbättra sitt kostnadsläge 

 

   Mätetal Utfall T3 2017 Målvärde 2017 

  
Nettokostnadsavvikelse fritidshem 
inkl. öppen fritidsverksamhet, (%) 

  

  
Nettokostnadsavvikelse förskola 
inkl. öppen förskola, (%) 

  

  
Nettokostnadsavvikelse 
grundskola inkl. förskoleklass, (%) 

  

  
Nettokostnadsavvikelse 
gymnasieskola, (%) 

  

  
Nettokostnadsavvikelse individ- 
och familjeomsorg, (%) 

  

  Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)   

  
Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, (%) 

  



1.10 Fördjupning 

1.10.1 Ekonomisk översikt 

Inledning 

Enligt den kommunala redovisningslagen 

ska kommuner minst en gång under 

räkenskapsåret upprätta en särskild 

redovisning (delårsrapport) för 

verksamheterna från räkenskapsårets början 

och i samband med årsredovisningen. 

Älvkarleby kommun upprättar en 

delårsrapport för perioden januari t.o.m. 

augusti och årsredovisning per sista 

december. 

Den ekonomiska utvecklingen 

Älvkarleby kommuns ekonomiska 

utveckling de sista tre åren har gått i rätt 

riktning med positiva resultat, (16,9 mnkr 

2015, 30,6 mnkr 2016 och 21,5 mnkr för 

2017). 

Orsakerna till överskotten kan inte helt 

tillskrivas ett aktivt agerande i arbetet med 

att effektivisera verksamheterna eftersom 

kommunen haft en nettoökning av 

finansverksamheten de senaste åren på 3 -

 6 % vilket är över ökningen för KPI och 

andra index. Övriga intäkter ökade mellan 

21 % resp 50 % 2015 och 2016 men 

minskade under 2017 med 6 %. 

Personalkostnadsökningen har under samma 

period varit mellan 4 - 8% årligen. 

Älvkarleby kommun har alltså expanderat 

sin verksamhet under de sista tre åren. 

Älvkarleby kommuns ekonomi de 

kommande åren kommer att vara avhängig 

på hur vi kan effektivisera, prioritera och 

utveckla våra verksamheter med tanke på de 

kostnadsökningar kommunen kommer att få 

i samband med nybyggnationen av ett nytt 

omsorgsboende förändrad demografi och 

fortsatta utmaningar kring integration och 

arbetslöshet. Driften av ett boende på 127 

platser kommer att minska driftutrymmet för 

utökningar och satsningar på andra 

områden. Politiker och tjänstemän måste 

aktivt de kommande åren arbeta med 

prioriteringar och omfattande utveckling av 

den kommunala verksamheten i kommunen. 

Kommunen har de senaste tre åren 

förbättrats sin finansiella ställning. 

Eget kapital + 72 mnkr till 186,5 mnkr, 

varav 26,0 mnkr i resultatutjämningsreserv, 

(RUR). 

Soliditeten har ökat från 34 till 44 %, men 

soliditeten inkl pensionsförpliktelser för 

2016 var negativ på - 13% vilket ändå var en 

förbättring med 14% från 2015, (ej beräknad 

för 2017). 

Skuldsättningsgraden har minskat från 60 % 

2014 till 45 % 2017, (Skulder/Totalt 

kapital). 

Tittar man på ett spindeldiagram för åren 

2014 - 2016 ser vi att vi har en förbättrad 

styrka kring kontroll axeln medan vi 

fortfarande är svaga på riskaxeln, p.g.a. 

negativ soliditet inkl pensionsförpliktelser 

och hög skattesats. 
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Känslighetsanalys 

Åtgärd Höjning Årseffekt 
mnkr 

Skattehöjning/-sänkning 1 kr 19,5 

Bruttokostnadsförändring 1% 6,3 

Löneökn. inkl. sociala avgifter 1% 3,3 

Räntehöjning/-sänkning 1% 0,8 

  

Skatteuttag 

Kommun Kommun och 
landsting 

Därav kommun 

Älvkarleby 34,40 22,69 

Gävle 33,77 22,26 

Tierp 32,70 20,99 

Heby 34,21 22,50 

Uppsala län 32,98 21,27 

Hela landet 32,12 20,75 

 

Aktivitetsnivån i den svenska ekonomin har 

varit hög de senaste åren och den förväntas 

fortsätta ett tag till även om den successivt 

kommer att mattas av. 

Det är framförallt den inhemska ekonomin 

som utvecklas starkt tack ökad offentlig 

konsumtion i samband med flyktingkrisen. 

Investeringarnas andel av BNP är den 

högsta sedan 1990-talet, men förväntas växa 

långsammare de kommande åren. Vidare 

bedömer regeringen att 

hushållskonsumtionen kommer att utvecklas 

starkt tack vare låga räntor, hög sparkvot 

och en positiv utveckling på 

arbetsmarknaden. 

 

Tabell 1: Nyckeltal för den svenska ekonomin 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 

Procentuell förändring om inte annat anges 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

BNP* 3,4 3,4 2,8 1,6 1,3 1,6 

Sysselsättning, timmar* 2,1 1,2 0,9 –0,2 0,4 0,4 

Relativ arbetslöshet, nivå 7 6,6 6,4 6,5 6,5 6,5 

Timlön, nationalräkenskaperna 2,3 3,1 3,1 3,4 3,4 3,4 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,4 2,5 3,1 3,4 3,4 3,4 

Konsumentpris, KPIF-KS 1,3 2 1,8 1,9 2 2 

Konsumentpris, KPI 1 1,9 1,8 2,3 2,8 2,6 

Realt skatteunderlag 2,6 1,6 1 0,8 0,5 0,9 

Befolkning 1,3 1,4 1,1 1 1 1,1 

 



Sammantaget betyder detta att 

skatteunderlagets underliggande ökning 

gradvis avtar till en takt som 2019 

understiger genomsnittet för den tid som 

gått sedan millennieskiftet, för att därefter 

tillta något. År 2018 är skatteunderlagets 

faktiska ökning 0,6 procentenheter mindre 

än den underliggande. Det beror på att 

skatteintäkterna minskar till följd av 

regeringens förslag om höjt grundavdrag för 

personer som fyllt 65 år, som kompenseras 

genom en höjning av anslaget 

Kommunalekonomisk utjämning med 

motsvarande belopp. 

Periodens resultat och budgetutfall 

För 2017 redovisas ett resultat på 24,3 

miljoner kronor, mnkr. (Motsvarande period 

2016 redovisades 30,6 mnkr.). Resultatet 

motsvarar 4,6% (6%) av skatteintäkter och 

bidrag. Kommunens mål är att ligga på 2% 

så sista två åren har i uppnått målet.

 

Periodens resultat och budgetutfall 

Resultat enligt budget 3,8 

Nämndernas budgetöverskott 11,7 

Finansförvaltningens överskott 6,0 

Summa 21,5 

Verksamheternas nettokostnader för perioden uppgick till 499,4 mnkr (469,2 mnkr), vilket 

motsvarar en förbrukning på 96 % (94 %) av årsbudgeten och ökning av nettokostnaderna med 

6,4 %. 

Årsresultat och budgetutfall helår 

Nämnderna, inkl. driftprojekt, har en budgetavvikelse på + 11,7 mnkr. 

Budgetavvikelser mnkr/år 2015 2016 2017 

Revision 0 0,1 0,1 

Kommunstyrelse 1 2,5 7,8 

Samhällsbyggnadsnämnd 4,3 9,5 6,9 

Utbildnings- och omsorgsnämnd 6,1 12,3 -3,2 

Driftbudgetprojekt -0,1 -6,4 0,0 

Summa 11,3 18,0 11,7 

 

För nämnderna är resultaten jämförda med 

budget, Kommunstyrelsen inkl Revision + 8 

mnkr, Samhällsbyggnad + 6,9 mnkr och 

Utbildning och Omsorg -3,2 mnkr och 

Finansförvaltningen + 6,0 mnkr. 

Utbildnings- och omsorgsnämnden har ett 

budgetunderskott på -3,2 mnkr varav Vård 

och omsorg -7,8 mnkr på grund av ökat 

antal brukare och ökad vårdtyngd vilket 

medför ökade personalkostnader. 

Kostnaderna inom individ- och 

familjeomsorgen inkl ensamkommande, 

IFO, har de senaste åren eskalerat men har 

nu bromsats upp och för att 2017 landa på 

ett underskott på -0,3 mnkr. 

Utbildnings inkl. kost verksamheten har 

lyckats vända ett prognostiserat underskott 

med 4,1 mnkr till ett överskott med 4,7 

mnkr. 

Samhällsbyggnadsnämndens gör ett 

överskott på 6,9 mnkr tack vare 

tomtförsäljningar och lägre hyreskostnader 

samt personalvakanser. 

Årsresultatet för kommunstyrelsen och 

revisionen visar på överskott på 7,8 resp 0,1 

mnkr mot budget. 

Finansförvaltningens har ett nettoöverskott 
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på 6,0 mnkr. Avvikelserna är högre 

pensionskostnader -3,3 mnkr, högre po-

påslag +2,0 mnkr och bättre skatteutfall +6,1 

mnkr. Även de finansiella posterna bidrar 

med 2,3 mnkr tack vare lägre räntekostnader 

och något högre ersättning för vårt 

borgensåtagande. 

För utförligare information hänvisas till 

verksamhetsberättelserna. 

Finansiella mål 

Kommunfullmäktige har fastställt följande 

finansiella mål för 2017: 

* Årets resultat ska över en planperiod 

uppgå till minst 2 % av skatteintäkter, 

kommunalekonomisk utjämning och 

generella statsbidrag, vilket f.n. motsvarar 

cirka 10 miljoner kronor per år. Uppfyllelse: 

Har nått målet. 

 

* Under några år genomför kommunen stora 

lånefinansierade investeringar, vilket 

negativt påverkar soliditeten, som därför 

tillåts minska till 30 % vid utgången av 

2017. Därefter är målsättningen att 

soliditeten åter ska öka. 

Eftersom kommunen ännu ej har tvingats 

låna upp några större belopp p.g.a. 

investeringar så har soliditeten fortsatt att 

stiga. 

Uppfyllelse: Soliditeten vid utgången av 

2016 uppgick till 43 % och för 2017 

hamnade den på 44 %. 

* Likvida medel ska i genomsnitt uppgå till 

15 mnkr. Målet är uppnått. 

Uppfyllelse: För 2017 var medeltalet 38,6 

mnkr. Likvida medel var 2017-12-31: 45,6 

mnkr, (2015-12-31: 48,5 mnkr). 

 

Kriterier Mål Utfall 

Årets resultat (mnkr), Budget 3,8 21,5 

Likvida medel (mnkr) 15 45,6 

Soliditet (%) för perioden 30 44 

Investeringar 

Investeringsbudgeten 2017, 363,6 mnkr inkl. Tallmon och tilläggsanslag, Under perioden har 

77,3 mnkr förbrukats och 286,2 mnkr kommer att ombudgeteras till 2018. 

Större investeringar 2017 mnkr 

Projektering o byggnation Tallmon 49,3 

Ombyggnad kök Sörgärdet 6,4 

Dragmossen 2,5 

Ny ispist/rörmatta ishall 2,2 

Asfaltering gator och vägar 2,1 

Bodaskolan yttre miljö 1,8 

Lokalanpassning Brandstation 1,5 

Ombyggn kyl-/frysrum Rotskärskolan 1,2 

Köp av Tallmon 1,2 

Övriga investeringar 9,1 

Summa investeringar 77,3 

Anläggningslån 

Vid senaste årsskiftet uppgick skulden för 

anläggningslån till 80,5 mnkr (kort plus lång 

skuld). Per 31 december 2017 var skulden 

78,9 mnkr. All upplåning har skett mot 

Kommuninvest som långivare. Under de 

närmaste åren kommer kommunen att 
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behöva låna upp ytterligare medel för investeringen i ett nytt omsorgsboende. 
 

Borgensförbindelser 

AB Älvkarlebyhus har gjort nyupplåning för att täcke byggnadskostnaderna för det planerade 

bostadshuset. 

Borgen per 31/12 2016 2017 

AB Älvkarlebyhus 100 150,0 

Älvkarleby Vatten AB 66,3 63,6 

Bostadsrättsföreningar 5,7 5,7 

Egnahem 0,1 0,1 

Övriga 0,3 0,3 

Totalt 172,4 219,6 

Pensionskostnader och Pensionsförpliktelser  

Pensionskostnader (mnkr) 2016 2017 

Pensionsutbetalningar 13,1 10,2 

Avgiftsbestämd ålderspension 12,6 11,2 

Skuldförändring exkl. ÖK-SAP 0,4 0,6 

ÖK-SAP (särskild avtalspension) -0,6 -0,3 

Finansiell kostnad 0,5 0,9 

Totalt (inkl löneskatt) 26,5 22,6 

  

Pensionsförpliktelser (mnkr) 2016 2017 

1.   Avsatt för pensioner 44 46 

2.   Ansvarsförbindelse 213 205,3 

3.   Avgiftsbestämd ålderspension 12,6 11,2 

4.    Totala pensionsförpliktelser 269,6 262,5 

5.   Pensionsmedel (bokfört värde) 1 1 

6.   Pensionsmedel (markn.värde) 1 1 

Återlånade medel (p.4 ./. p.6) 268,6 261,5 

Balanskravet 

Det s.k. balanskravet innebär enligt 

kommunallagen, att om en kommun 

redovisar ett negativt resultat, ska detta 

regleras och det egna kapitalet återställas 

inom de närmaste tre åren. 

Kommunen hade ett negativt resultat 2014 

på 10,6 mnkr att balansera. Eftersom 

kommunen har reglerade 2014-års negativa 

resultat redan 2015 så finns inga ytterligare 

negativa resultat att balansera. 

Nedan följer en beräkning av balanskravsresultatet (belopp i tkr) 2017 

Årets resultat enligt resultaträkning 21 515 

Justering av samtliga realisationsvinster -3 329 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 18 186 
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Nedan följer en beräkning av balanskravsresultatet (belopp i tkr) 2017 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -7 569 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 

Årets balanskravsresultat 10 617 

  

Resultatutjämningsreserv (2% av skatteintäkter och bidrag) 2017 

Skatteintäkter 421 029 

Bidrag och avgifter 109 797 

Summa skatter och bidrag 530 825 

2% av skatter och bidrag 10 617 

Att avsätta till resultatutjämningsreserv 7 569 

Några väsentliga händelser 

Under 2017 minskade kommunens 

befolkning med 43 invånare till 9 402. 

Det flyttade 628 personer in i kommunen 

och 681 personer ut. Ett negativt flyttnetto 

på 53 personer. Av de inflyttade kom 128 

personer från andra kommuner i Uppsala  

län, 381 från övriga Sverige (bland annat 

Gävle) och 119 från utlandet. 

Av de som lämnade kommunen flyttade 127 

personer till andra kommuner i Uppsala län, 

535 till övriga Sverige och 19 till utlandet. 

Diagram över befolkningsutveckling perioden 2000-2017 

 

Andel asylsökande i Sverige har minskat 

kraftigt i år. Det som är osäkert är hur 

efterdyningarna av förra årets kraftiga 

mottagande slår då många ännu inte har 

kommit in i systemet. 

Första etappen av omsorgsboendet är nu 

färdigställt, inflyttning skedde i 

månadsskiftet sept/okt. Rivningen har också 

genomförts och nu sker etablering och start 

av den stora Tallmon byggnationen. 

Framtiden 

Integrationen kommer fortsatt att ställa krav 

på en väl fungerande mottagning, socialt 

stöd, samt samverkan med 

Arbetsförmedlingen och andra aktörer. 

Mångfalden ökar i skolan vilket medför ett 

ökat behov av studiehandledare i modersmål 

samt lärare i svenska som andra språk. 

Detaljplanearbeten med bland annat 

Kopphuslandet. 

Försäljning av tomter genomförs löpande. 

Kommunala bolag 

AB Älvkarlebyhus 

Älvkarlebyhus bildades 1949 och drevs 

initialt som en stiftelse. Sedan dess har 
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bolaget varit den största bostadsaktören i 

Älvkarleby kommun. 1997 ombildades 

stiftelsen till aktiebolag. Älvkarlebyhus har 

till uppgift att skapa varierat boende med bra 

kvalitet för kommunens invånare. 

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. 

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. 

I ett led att verka för integration och att få 

nyanlända att hyra lägenheter accepterar 

Älvkarlebyhus både etableringsersättning 

och försörjningsstöd som inkomst. 

AB Älvkarlebyhus har tagit på sig ett stort 

socialt ansvar genom att under 2017 haft 9 

personer inne på arbetsmarknadsåtgärder, 

(språkpraktik och nystartsjobb). 

Älvkarlebyhus har också genomfört en 

upphandling för att bebygga Siggeboda 4:8 

samt köpt in centrumnära tomter bl.a. 

Korpens tomt. 

Bolaget har genomfört dialoger med 

pensionärsföreningar och hyresgäster. 

Bolaget har ett miljömål, att minska 

energianvändningen med 20 % fram till 

2020, med utgångsår 2010. 

Årets resultat blev 1,6 (2,0) mnkr. 

Budgeterat resultat var 3,5 mnkr. Orsaken 

till att årets resultat blev lägre än budget 

beror på att i stället för en större investering 

i stambyte genomfördes ett antal mindre 

renoveringar som bokfördes på driften. 

Älvkarlebyhus arbetar kontinuerligt för att 

återföra stora resurser till underhåll av 

fastigheterna för att upprätthålla och stärka 

fastigheternas standard och hyresgästernas 

upplevelse i sitt boende. De totala 

underhållsinsatserna för 2017 uppgår till 

15,1 (21,7) mnkr. 

Bolaget kommer under 2018 fortsätta med 

boendedialoger samt lägga ner mycket 

arbete på kundenkäterna. Arbetet fortsätter 

med att planera och projektera för 

nyproduktion av bostäder, framförallt för 

äldre i Skutskär genom en utbyggnad av det 

befintliga äldreboendet. 

Vid årets slut stod 2 900 personer 

registrerade i bostadskön. 

Älvkarleby Vatten AB 

Älvkarleby Vatten AB har sitt säte i 

Älvkarleby kommun, Uppsala län och 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, 

infiltrationsanläggningar 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, 

Älvkarleby och Östhammar äger gemensamt 

moderbolaget Gästrike Vatten AB. Gävle 

kommun äger 60 procent av aktierna och 

övriga kommuner äger var för sig 10 

procent. 

Bolaget tillämpar de kommunala 

lokaliserings-, självkostnads-, och 

likställighetsprinciperna. 

Väsentliga händelser under 

räkenskapsåret 

 Pågående utredningar för samverkande 

vattenproduktion Älvkarleby och Gävle 

kommun (VÄG). 

 Aktiviteter på grund av låga 

grundvattennivåer genom utökade 

mätningar av grundvattennivåer. 

 Utökad läcksökning och åtgärder på 

vattenledningsnätet samt etablering av 

flödesmätare på ledningsnätet för ökad 

kontroll. 



Årsredovisning övergripande 27(86) 

 ledningsnätsförnyelse bland annat 

genom åtgärder i Gårdskär och 

Holmarna för att säkerställa möjlighet 

till leverans av god kvalitet. 

Årets resultat är 0, efter att 2,6 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. Skyddshöjande och 

säkerställande åtgärder har gjorts under året 

med för att strategiskt nyttja tidigare års 

överuttag, kostnader för dessa åtgärder 

kommer under flera år. 

För att balansera avgiftsuttaget mot 

verksamhetens kostnader med hänsyn till 

variationsförändringar över tid genomförs 

åtgärder i enlighet med strategi för 

återföring av överuttag. Dessa arbetas in i 

bolagets ekonomiska plan för de kommande 

fyra åren, för perioden 2018-2021 beräknas 

13,1 mnkr av upparbetade överuttag att 

återföras till VA-kollektivet. 

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. 

Fördelningsnyckeln har under året reviderats 

och sänkts med 1 % från 2017-05-01 till 

följd av att Östhammars kommun gått in 

som delägare i Gästrike Vatten AB och fört 

över VA-verksamheten till ett nytt 

dotterbolag i koncernen. 

Den reviderade kostnadsfördelningsnyckeln 

som gäller för Älvkarleby Vatten AB är 7 

(8) %. 

Nettoomsättningen uppgick under perioden 

till 30,1 (29,4) mnkr och rörelsens kostnader 

uppgick till 29,4 (29,0) mnkr. 

Investeringar 

Årets investeringar uppgår till drygt 6,1 

mnkr, och hänförs främst till lednings-

nätsförnyelsen enligt förnyelseplanen

. 



1.11 Personalekonomiskt bokslut 

I det personalekonomiska bokslutet för Älvkarleby Kommun 2017 är uppgifter om antal 

årsarbetare gjord utifrån beräkning på 1980 tim./år och omräkningen till heltider är exkl. 

vilande/övriga. 

Personalvolym  

Vid 2017 års utgång uppgick kommunens antal månadsavlönade medarbetare till 713 (682). 

Ökningen av antalet månadsanställda medarbetare kan främst ses i Utbildnings- och 

omsorgsförvaltningen. Minskningen inom samhällsbyggnad motsvaras i stort sett av ökningen 

inom kommunstyrelsen då verkstad och service flyttat över från tekniska till näringsliv, 

arbetsmarknad och integration. 

Under 2017 har 135 649 (134 264) timmars arbete utförts av timavlönad personal. Denna tid 

motsvarar 68,5 (67,8) årsarbetare vilket är en ökning med 0,7 jämfört med 2016. 

  2014 2015 2016 2017 

Antal anställda (månadsavl) 653 649 682 713 

varav     

- KS 30 35 34 43 

- SBN 58 58 54 46 

- UON 566 558 594 624 

Omräknade heltider(samtliga månadsavlönade 
anställningar, exkl. vilande) 

637 613 643 668 

varav     

- KS 30 35 34 41 

- SBN 56 55 51 44 

- UON 517 523 558 583 

Timavlönade (Åa) 75 70 68 68 

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 densamma. 

Andel medarbetare fördelade på kön i % 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Kvinnor 90 88 87 86 86 

Män 10 12 13 14 14 

Medelålder; Kvinnor respektive män (månadsavlönade) 

  2016 2017 

Totalt 48 49 

Kvinnor 48 49 

Män 43 45 

Andel heltider; Kvinnor respektive män i % 

Andelen heltider har under 2017 minskat något både för kvinnor och män. För män har andelen 
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minskat från 87 % till 85 %, respektive från 69 % till 67 % för kvinnor. Vid årsskiftet fanns det 

205 deltidsarbetande kvinnor och 15 deltidsarbetande män. Älvkarleby kommun fortsätter att 

sträva efter att erbjuda heltidstjänster. Sedan 2012 finns ett lokalt kollektivavtal som innebär att 

deltidsarbetande personal inom vård-och omsorgsverksamheten kan önska högre (men också 

lägre) tjänstgöringsgrad, som sedan verksamheterna försöker tillgodose i största möjliga mån. 

Under 2017 har Älvkarleby kommun också tagit fram en handlingsplan för att kommande år 

arbeta för ökat heltidsarbete inom hela Kommunals avtalsområde. 

 

Kompetensförsörjning/pensionsavgångar 

Till och med år 2027 kommer 236 personer uppnå 65 års ålder. Det är yrkesgrupperna 

undersköterska och barnskötare som har de högst beräknade pensionsavgångarna. Trots att det är 

större andel barnskötare som uppnår 65 år än förskollärare så är bristen på förskollärare större 

och svårigheterna att rekrytera är stora. 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 arbetsmarknadsdagar ute på högskolor, marknadsföring via sociala medier 

som facebook och Linkedin. Älvkarleby kommun har under året lanserat sin Linkedinsida där 

bland annat vakanta tjänster presenteras. 

2019 och 2020 kommer Älvkarleby kommuns behov av vårdpersonal öka i och med det nya 

vård- och omsorgsboendet Tallmon som byggs. Vård och omsorgsverksamheten har under 2017 

tillsammans med olika stödfunktioner (bland annat HR och kommunikation) börjat arbeta med 

kompetensförsörjningsplaner och marknadsföring för att kunna möta kompetensbehovet. 

De flesta av kommunens verksamheter arbetar med kompetensförsörjningsplanering som 

omfattar både utvecklingsaktiviteter för befintlig personal och planer för kommande 

rekryteringsbehov. I kommunens utbildningsplan för chefer finns utbildning i 

kompetensförsörjningsplanering. Kursen erbjuds 2 gånger per år. 

Även arbetet med handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten kan omfatta 

kompetensutvecklingsaktiviteter både på grupp- och individnivå. 
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Resterande befattningar (66 %) som inte särredovisas i tabellen har alla en beräknad 

pensionsavgång på under 6 % utav de ca 236 beräknade pensionsavgångarna fram till 2027. 

 

Lönekostnader och arvoden 

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

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

uppgick under 2017 till 245,2 mnkr (226,8 mnkr), vilket är en ökning med 8,1 % (4,7 %). 
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Medellön 

Medellönen för kvinnor är 28 498 (27 908 kr) och för män 28 344 (27 534 kr). Föregående år var 

kvinnors medellön 373 kr högre än männens men har 2017 minskat till 154 kr. Kvinnornas 

medellön i relation till männens uppgår till 100,55 % (101,36 %). Medellönen totalt i kommunen 

per 31 december är 28 476 kr (27 855 kr). En ökning med 621 kr (889 kr), vilket motsvarar 

2,2 % (3,3 %). I genomförd lönekartläggning och löneanalys framkom inga osakliga 

löneskillnader. Där lönerna skilde sig fanns det logiska förklaringar, exempelvis nyrekryterade 

kontra medarbetare med lång anställningstid eller medarbetare som har andra uppdrag utöver 

ordinarie arbetsuppgifter. 

  
Kvinnor – 
medellön 

Män – 
Medellön 

Total – 
medellön 

Diff. Kr män 
och kvinnor 

Kvinnor – 
medel i % av 
mäns medel 

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

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

2017 28 498 28 344 28 476 154 100,55% 

Jmf. 2016 590 810 621 219 0,80 % 

% diff. 2,11 % 2,94 % 2,23 %   

Löneöversyn 2017 

Löneökningar i samband med årets löneöversyn fr.o.m. 170401 uppgick till en kostnad av 4,6 

mnkr (4,6 mnkr). Det totala utfallet för löneöversynen blev 2,92 % (3,1 %). 

Sjuklönekostnaden 

Sjuklönekostnaden för arbetsgivarperioden (dag 2 – 14 samt 10 % dag 15-90) är 4,5 mnkr (4,3 

mnkr). 
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Mertid 

Den totala fyllnadstiden/övertiden för månadsanställd personal uppgår 2017 till 10 444 (10 264) 

timmar. Detta motsvarar 14,6 (15,3) timmar/månadsanställd medarbetare vilket är en minskning 

med 0,7 (1,5) timmar. Minskningen beror på att antalet timmar slås ut på ett ökat antal 

medarbetare. Omräknat till årsarbetare motsvarar det 5,3 (5,2) vilket är en ökning med 0,1 

årsarbetare i jämförelse med 2016. 

 

Uttagen kompledighet 2017 uppgår till 5231 (4977) timmar vilket motsvarar 2,6 (2,5) 

årsarbetare. 

Arbetad tid och frånvaro 

Siffrorna gällande arbetad tid och frånvaro avser månadsanställda. 2017 uppgick den totala 

arbetstiden till 1 314 689 (1 239 974) timmar. Det fördelade sig på 1 011 132 (953 483) timmar 

arbetad tid respektive 303 556 (286 490) timmar frånvarotid. Det är en ökning i både arbetad tid 

och frånvarotid jämfört med 2016. 

Fördelningen på frånvaroorsaker är ungefär densamma som föregående år. Skillnaderna är för 

små för att ge något utslag i figuren nedan. 

 

Hälsobokslut  

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

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

Den totala sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå som 2016. Av den totala sjukfrånvaron har 

andelen med sjukfrånvaro 60 dagar och mer ökat. Det innebär en lägre sjukfrånvaro för 

medarbetare som varit sjukfrånvarande kortare tid än 60 dagar. 2016 stod sjukfrånvaro kortare än 

60 dagar för 4,2 % av den totala sjukfrånvaron. 2017 är motsvarande siffra 3,7 %. Sjukfrånvaron 

för gruppen upp till 29 år samt 50 år och äldre har ökat men gruppen 30-49 år har minskat. 
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  2013 2014 2015 2016 2017 

Total sjukfrånvaro 6,50 6,40 6,90 6,81 6,80 

      

Sjukfrånvaro för kvinnor: 6,82 6,78 7,35 7,44 7,33 

Sjukfrånvaro för män: 4,30 3,84 4,17 3,50 4,22 

      

Sjukfrånvaron för åldersgrupp      

– 29 år: 4,57 4,81 4,86 3,63 4,29 

30 – 49 år: 5,79 5,77 5,60 5,70 5,18 

50 år -: 7,53 7,36 8,48 8,51 8,95 

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

27,84 34,44 38,69 38,62 45,59 

Sjukfrånvarodagar per snittanställd 

Korttidssjukfrånvaron (karensdag samt 2-14 dagar) och dag 15-59 har under 2017 sjunkit jämfört 

med föregående år. Långtidssjukfrånvaron 60 dagar eller mer har ökat. 

  2015 2016 2017 

Frånvarodagar/snittanställning 29,32 29,58 29,78 

Frånvarotillfällen/snittanställning 2,39 2,36 2,49 

Dag 1-14 (snitt) 7,11 7,03 6,53 

Dag 15-59 (snitt) 3,57 3,70 3,24 

Dag 60 - 18,6 18,84 20,04 

Åtgärder och insatser 

Älvkarleby kommun fortsätter arbetet mot målet att sänka sjukfrånvaron till 5 % eller lägre. 

Delmålet på 6 % för 2017 har inte kunnat uppnås men den totala sjukfrånvaron ligger 

oförändrad. Den projektgrupp som tillsattes under 2017 med medarbetare och chefer från olika 

verksamheter fortsätter sitt arbete för att skapa förutsättningar för en lägre sjukfrånvaro. Under 

slutet av 2017 har en pilotgrupp inom förskolan erbjudits handledning genom Previa och i slutet 

av året erbjöds en pilotgrupp inom hemtjänsten att genomgå en Hälso- och Arbetsmiljö Profil 

tillsammans med Previa. Syftet med dessa aktiviteter är en del i att förebygga sjukfrånvaro och 

främja det friska. Faller det väl ut kan fler erbjudas dessa insatser. 

Rehabiliteringsverktyget Adato har varit i drift sedan våren 2016 och erbjuder utöver 

strukturerad dokumentation också möjligheter till kostnadsberäkning av sjukfrånvaron. En 

enkätundersökning visade att majoriteten av kommunens chefer använder systemet för 

dokumentation och stöd i rehabiliteringsprocessen. Användandet av Adato kan dock öka och vi 

behöver säkerställa att Adato används i större utsträckning därför kommer detta att följas upp i 

internkontrollen 2018. HR erbjuder utbildning i verktyget som en del i att öka användandet. 

Älvkarleby kommun erbjuder sina medarbetare en friskvårdtimme/vecka eller ett 

friskvårdsbidrag på 700 kr/år. Deltagarna i projektgruppen har under året aktivt informerat på 

respektive arbetsplatser om vikten av att nyttja de friskvårdande insatser som kommunen 

erbjuder. 

2017 valde 558 medarbetare friskvårdsbidraget varav 389 medarbetare nyttjade detta vilket är en 

liten ökning från 2016 då antalet medarbetare som valde friskvårdbidrag var 458 varav 359 

använde sig av bidraget. 
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HR avdelningen har idag större möjligheter att arbeta mer fokuserat med tidiga och 

förebyggande insatser dels genom projektet, dels genom en resursförstärkning till HR med 

ansvar för sjukfrånvaro, rehabilitering och arbetsmiljö. Detta har också givit en möjlighet att 

arbeta mer aktivt med långtidssjukfrånvaron genom tätare kontakt och stöd till personalansvarig 

chef. 

Under 2017 har ett fokusområde varit tidiga insatser vid sjukfrånvaro. Resursförstärkningen på 

HR- avdelningen har utökat möjligheterna att kunna besöka kommunens verksamhetsområden. 

Tillsammans med ansvariga chefer har man kontinuerligt följt upp sjukfrånvaron för att i ett 

tidigt skede kunna erbjuda stödjande insatser till medarbetaren. I de verksamheter som aktivt 

använt sig av tidiga insatser som en metod att minska och förhindra längre sjukfrånvaro kan vi se 

att sjukfrånvaron minskat som en följd av detta. En ytterligare effekt av uppsökande verksamhet 

är att vi kunnat ta del av och ta tillvara goda exempel på samarbete mellan verksamheterna. Ett 

exempel på samarbete är inom förskolan där man vid korttidssjukfrånvaro i större utsträckning 

samarbetar mellan olika avdelningar för att minskar behovet av vikarier. 

En revidering av kommunens styrdokument har gjorts under året för att underlätta för 

verksamhetens chefer att söka information och svar på frågor gällande exempelvis arbetsmiljö 

och rehabilitering. Arbetet med detta kommer att fortsätta under 2018 och omfattar även en 

revidering av de dokument som vänder sig till medarbetarna. 

Under hösten 2017 har ett nytt ledningssystem(Stratsys) införts som bl a underlättar för chefer att 

följa verksamhetens sjukfrånvaro och sjuklönekostnader. 

Företagshälsovård 

Älvkarleby kommun har för sina medarbetare avtal med Previa avseende företagshälsovård för 

främjande, förebyggande och rehabiliterande arbete. Den totala kostnaden för företagshälsovård 

2017 uppgick till 772 tkr vilket är en ökning med 242 tkr från 2016 (530 tkr) Kostnaderna för 

främjande och förebyggande åtgärder har ökat vilket bl a är ett resultat av insatser initierade av 

friskvårdsprojektet men ska ses positivt då förhoppningen om att tidiga insatser ska spegla 

kommande års minskning av sjukfrånvaro. Vi arbetar kontinuerligt tillsammans med Previa för 

att lyckas skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och lägre sjuktal. 

Fördelningen av kostnaden 2017 är bl a ökade insatser för samtalsstöd. Mest besökta profession 

var psykolog. Även beteendevetare, företagssköterska och fysioterapeut anlitades för 

förebyggande arbete. Läkarinsats anlitades nästan enbart för rehabiliterande tjänster. 

Åldersgruppen 50-59 var den som nyttjade företagshälsovården mest. 

 

  2015 2016 2017 

 kr % kr % kr % 

Rehab 371 000 52 % 265 000 50 % 151 000 20 % 

Förebygga 289 000 41 % 223 000 42 % 486 000 63 % 

Främja 52 000 7 % 41 000 8 % 134 000 17 % 

Totalt 712 000 100 % 530 000 100 % 772 000 100 % 

 



1.12 Nämnderna 

2 Revisionen 

2.1 Ekonomisk rapport 

  Utfall Årsbudget Avv.mot årsbudget 

INTÄKTER 0 0 0 

    

KOSTNADER    

Personalkostnader 84 111 27 

Köp av verksamhet 0 460 460 

Förbrukning 
material/inv 

8 8 0 

Övriga främmande 
tjänster 

397 0 -397 

Övriga kostnader 9 39 30 

Summa kostnader 499 618 119 

    

DRIFTRESULTAT 499 618 119 

    

VHT NETTOKOSTN 499 618 119 

2.1.1 Ekonomi, verksamhet och uppdrag 

Verksamhet 

Kommunens revisorer lämnar härmed redogörelse för sin verksamhet och för användningen av 

2017 års anslag. Utöver denna verksamhetsberättelse kommer revisorerna, i enlighet med 

kommunallagens bestämmelser, att efter granskning av kommunkoncernens årsredovisning för 

2017 avlämna särskild revisionsberättelse till fullmäktige. 

Ekonomi 

För 2017 års granskningsarbete erhöll revisionen ett anslag om 618 tkr. De bokförda kostnaderna 

för verksamheten uppgick till ca 499 tkr. 

Uppföljning av uppdragen 

Kommunens revisorer genomförde 2017 granskande 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: 
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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: 

 Förstudie Näringsliv, Arbetsmarknad och Integration (NAI) 

 Granskning av bygglovsprocessen 

 Granskning av biståndshandläggning och myndighetsutövning inom äldreomsorgen i 

Älvkarleby kommun 

 Samgranskning av lönehanteringen i den gemensamma lönenämnden för Tierp, Knivsta 

och Älvkarleby kommuner 

Löpande granskningsarbete  

Revisorerna har följt nämndernas och kommunstyrelsens verksamhet genom träffar med 

förtroendevalda och tjänstemän, protokollsgranskning samt diverse avstämningar och mindre 

uppföljningar föranledda av revisorernas iakttagelser. 

Revisorerna hade under året tio sammankomster för att avhandla dels granskningen av 

årsredovisningen för 2016, dels övrig granskning enligt revisionsplanen för 2017. 

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. 

2.2 Väsentliga händelser 

Vi har under året förutom de obligatoriska granskningen av kommunens redovisning och 

förvaltning gjort ett antal djupgranskningar. 

Vi har inom ramen för den ordinarie verksamheten granskat kommunstyrelsens utövande av 

uppsynsplikt, vi har haft träffar med skolchef, ekonomichef, näringslivschef och haft en 

avrapportering av en samgranskning med revisorerna i Tierp, Heby, Knivsta och Uppsala läns 

revisorer angående barn och ungdomspsykiatrin. 

2.3 Framtiden 

Älvkarleby kommuns valda revisorer har på uppdrag av KF, att med upphandlat sakkunnigt 

biträde, granska kommunens nämnder, styrelser och bolag, att verksamheten följer av 

fullmäktige uppsatta mål, samt att verksamheten i övrigt bedrivs på ett ur medborgarnas 

perspektiv så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. 



3 Finansförvaltningen 

3.1 Ekonomisk rapport 

  Utfall Årsbudget Avv.mot årsbudget 

INTÄKTER    

Avgifter och bidrag -4 0 4 

Försäljn 
vht/entreprenad 

-24 0 24 

Övriga intäkter -554 252 -548 929 5 323 

Summa intäkter -554 280 -548 929 5 351 

    

KOSTNADER    

Personalkostnader 12 179 10 922 -1 257 

Hyres- och interna 
kostnader 

1 193 1 021 -172 

Övriga främmande 
tjänster 

863 100 -763 

Övriga kostnader 19 082 21 901 2 818 

Summa kostnader 33 317 33 944 626 

    

DRIFTRESULTAT -520 963 -514 985 5 978 

    

VHT NETTOKOSTN -520 963 -514 985 5 978 

3.1.1 Ekonomisk analys 

Totalt kommer finansförvaltningen att göra ett överskott på 6,0 mnkr. 

De stora positiva avvikelserna är skatteintäkter 6,1 mnkr, räntekostnader 0,6 mnkr, intäkter för 

PO-pålägget på 2,0 mnkr samt lönerevisionen 2,2 mnkr. 

Negativa avvikelser är framför allt pensionskostnader - 3,3 mnkr och internränteintäkter -0,5 

mnkr. 

3.2 Väsentliga händelser 

Kommunen har under de senaste åren tagit fram den finansiella profilen för kommunen. Detta 

har skett i samarbete med övriga kommuner i Uppsala län. Där kan vi utläsa att kommunens 

finansiella motståndskraft har förbättrats de senaste tre åren, (2014 - 2016) tack vare positiva 

resultat de sista två åren som i genomsnitt varit högre än 2,0%. 

Men kommunen har enligt rapporten fortsatt svag finansiell ställning eftersom soliditeten inkl. 

pensionsförpliktelserna är negativ. Den har dock gått från - 27% till -13 %. 

Resultatet innan extraordinära poster innehåller alla kommunens löpande kostnader och intäkter 

och bör i förhållande till verksamhetens bruttokostnader ligga mellan 2-3% över en längre 

tidsperiod. Med en sådan resultatnivå klarar en kommun av att finansiera större delen av sin 

tillgångsökning med skatteintäkter, vilket i sin tur leder till att kommunen kan bibehålla sin 

finansiella handlingsberedskap på kort och lång sikt. För expansiva kommuner med stora 
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investeringar bör resultatet i de flesta fall ligga på mellan 3% och 5% om kommunens finansiella 

handlingsutrymme ska bibehållas. För kommuner med befolkningsminskning kan det däremot 

räcka med 1–2% i resultat. 

Älvkarleby redovisade under 2014 ett resultat före extraordinära poster i förhållande till 

verksamhetens bruttokostnader på –2,0%. Det förbättrades till 3%, 5% och 3 % för åren 215 -

 2017. Dessa resultat kan anses uppfylla kommunallagens krav god ekonomisk hushållning ur ett 

resultatperspektiv. 

Vi har under perioden haft låga investeringar som haft en hög skattefinansieringsgrad. 

3.3 Framtiden 

Vi måste de närmaste åren ha en väl fungerande finansverksamhet så att våra skatteintäkter och 

upplånade medel används på bästa sätt. Det är mycket viktigt att kommunens 

effektiviseringsarbete fortlöpande intensifieras för att onödiga skattehöjningar ska undvikas. 

Älvkarleby har ett tillfredsställande finansiellt läge. Resultatnivån bör dock inte gå under 2,5% i 

förhållande till verksamhetens bruttokostnader för att möta förväntade framtida utmaningar. En 

god resultatnivå kommer leda till en stärkt finansiell handlingskraft, vilket är nödvändigt för 

Älvkarleby. 

Det är viktigt att kommunen stärker sitt finansiella utrymme, eftersom de närmaste åren 

förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som fortsatt ökade 

investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar, speciellt med tanke på 

Tallmo investeringen. 



4 Kommunstyrelsen 

4.1 Ekonomisk rapport 

  Utfall Årsbudget Avv.mot årsbudget 

INTÄKTER    

Avgifter och bidrag -10 411 -8 983 1 428 

Försäljn 
vht/entreprenad 

-141 -51 90 

Övriga intäkter -1 491 -1 041 450 

Summa intäkter -12 042 -10 075 1 967 

    

KOSTNADER    

Personalkostnader 26 110 28 126 2 016 

Bidrag 10 287 10 822 535 

Köp av verksamhet 1 032 2 435 1 403 

Hyres- och interna 
kostnader 

3 915 7 441 3 526 

Förbrukning 
material/inv 

774 276 -498 

Övriga främmande 
tjänster 

8 550 7 107 -1 443 

Övriga kostnader 4 813 5 009 196 

Summa kostnader 55 481 61 216 5 734 

    

DRIFTRESULTAT 43 439 51 141 7 702 

Avskrivning 1 343 1 482 139 

    

VHT NETTOKOSTN 44 782 52 623 7 841 

4.1.1 Resultat på verksamhetsnivå 

Resultat på Utfall Årsbudget Avv. mot 

verksamhetsnivå   årsbudget 

Övergripande 20 723 24 509 3 786 

Administration 11 219 12 368 1 149 

Ekonomi 5 912 6 066 154 

HR och bemanning 6 318 7 125 807 

Näringsliv och integration 610 2 555 1 945 

Summa 44 782 52 623 7 841 

4.1.2 Ekonomisk analys 

Statliga medel tilldelades kommunen och placerades under kommunstyrelsen till förfogande. 

Dessa medel har inte äskats fullt ut av de andra nämnderna och beräknas att delvis förbli 
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outnyttjade vilket kommer att leda till ett överskott för kommunstyrelsen. Kostnaderna för 

införande av olika system har varit mindre än beräknad då vi kunnat använda egen personal mer 

än vi förutspått. Överskottet kan också härledas till medel för flyktingmottagandet samt tillfälliga 

vakanser. 

4.2 Målanalys 

Målområde: 

4.2.1 Attraktiv Kommun 

Kommunfullmäktiges mål: 

Älvkarleby ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Nämndens mål: 

Våra medarbetare är delaktiga och engagerade 

 

Tidigare medarbetarenkäter har visat att medarbetare trivs att arbeta för Älvkarleby kommun och 

för kommunstyrelsen och att det fortsätter att utvecklas i en positiv riktning. Dialog mellan 

förtroendevalda, chefer och medarbetare är konstruktiv och respektfull. Värdegrunden finns för 

alla tre perspektiv och den genomsyrar stor del av arbetet och upplevs väl förankrad i 

verksamheten. Samverkansavtalets delar efterlevs i stora delar i kommunstyrelsens förvaltning. 

Ny medarbetarenkät under 2018 ger nytt underlag för vart fokus på förbättringsarbetet ska ligga. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Målvärde 2017 

  
Medarbetarengagemang (HME) 
totalt kommunen - Totalindex 

 80 

Analys 

Mätning genomförs vartannat år men bedömning är att vi har ett fortsatt högt HME. 

Nästa mätning kommer att ske  januari 2018 

Nämndens mål: 

Vi har en arbetsmiljö som bidrar till att våra medarbetare håller sig friska. 

 

För kommunstyrelsens förvaltning så är sjukfrånvaron ovanligt hög men bör sjunka under nästa 

år då ett arbete har skett för att minska sjukfrånvaron hos enskilda individer. Enstaka icke-

påverkbara händelser slår på resultatet då vi är få medarbetare. 

För kommunen som helhet så ser vi en fortsatt hög sjukfrånvaro. Arbetet som inletts med fokus 

på att minska sjukfrånvaron har inte gett resultat ännu. Fokus är på olika områden för enheter 

utifrån deras problematik och behov. För att lyckas har HR- fått extra resurser i budget samt en 

omfördelning av arbetsuppgifter har skett för att möjliggöra satsningen. Medarbetarenkät som 

genomförs i början på 2018 kommer ge mer underlag för fortsatt arbete. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Målvärde 2017 

  Sjukfrånvaro i kommunen totalt 6,8 6 

  Sjukfrånvaro % 6,42 5,58 

Analys: Hög frånvaro bland annat på grund av flera långtids sjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade. Dessa 

kommer att återgå eller har återgått i arbete. Några långtidssjukskrivningar på grund av stress och är svåra rehab 
ärenden och beräknas fortgå under året. Korta sjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade är tillfälliga och bör 
återgå till det normala. 
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Kommunfullmäktiges mål: 

Utveckla ett starkt och varierat näringsliv 

Nämndens mål: 

Ständiga förbättringar på företagsklimatets rankinglista. 

 

Det är svårt att göra en analys av näringslivsrankingen då resultaten förändras trots att inga 

förändringar vidtagits som kan ha föranlett förändringen från år till år. Näringslivskontoret har 

varit mindre synligt då vi omorganiserat oss under året vilket vi tror har påverkat upplevelsen av 

kommunens arbete. Förändringar som genomförts tex. kring Dagermannrummet påverkar också 

vårt resultat då förändringen uppfattats som negativ av företagare kring Laxön. För att sätta 

ytterligare fokus på området så har vi förstärkt budgeten och resurserna för att arbeta närmare i 

dialog med företagarna. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Målvärde 2017 

  Tjänstemäns attityd 190 100 

Analys 

Den övergripande frågan om företagsklimat präglar starkt detta mätetal. 

  Skolans attityd 278 100 

Analys 

Den övergripnade frågan om företagsklimat präglar starkt detta mätetal. 

  Service till företag 194 100 

Analys 

Den övergripande frågan om företagsklimat präglar starkt detta mätetal. 

  
Företagsklimat enl. Svenskt 
Näringsliv, ranking 

246 100 

Analys 

En negativ trend som fortsätter. Företagen önskar mer kommunikation och har synpunkter på viss 
myndighetsutövning. En del för att förbättra detta är att en näringslivsutvecklare med ett tydligt 
kommunikationsuppdrag har anställts. Myndighetsutövningen kommer att mätas med NKI-undersökningar under 
2018. 

Målområde: 

4.2.2 Långsiktig och hållbar utveckling 

Kommunfullmäktiges mål: 

Minskad arbetslöshet och utanförskap 

Nämndens mål: 

Utanförskapet ska minska 

 

Fortsatt hög ungdomsarbetslöshet trots högkonjunktur. Individer går ur etableringstiden men 

kommer inte in på arbetsmarknaden. Andra har en låg utbildningsnivå som inte matchar kraven 

på arbetsmarknaden. En ungdomscoach har tillsatts för ett ökat fokus på målgruppen samt utökat 

samarbete med arbetsförmedlingen är några. Målsättningen är att ungdomen ska gå vidare till 

studier eller arbete. 
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   Mätetal Utfall T3 2017 Målvärde 2017 

  

Antal arbetslösa, 18-24 år, som 
inte studerar eller är i 
åtgärdsprogram 

31 26 

Analys 

Fortsatt hög ungdomsarbetslöshet som ökar. Fler individer som är utrikesfödda går in i arbetslöshet. En 
projektansökan till samordningsförbundet har godkänts i syfte att kunna anställa en ungdomscoach som enbart 
jobbar mot gruppen 18 - 29 år med målsättningen att ungdomen ska gå till skola eller sysselsättning. 

Målområde: 

4.2.3 God service 

Kommunfullmäktiges mål: 

Välutbyggd infrastruktur 

Nämndens mål: 

Kollektivtrafik 

 

Inga ytterligare tågstopp har införts av regionen. Kapacitetsbrist på spåren uppges som orsak. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Målvärde 2017 

  
Frekvens av tågstopp på alla 
stationer 

  

Analys 

Svårt att påverka regionens beslut gällande tågstopp. Under vissa delar av året och tider på dagen har vi 
halvtimmes trafik. Kapacitetsbrist uppges som orsak från regionen. 

Nämndens mål: 

Bredband 

 

Arbetet fortskrider och målet beräknas att nås. Snabb expansion i stora delar av landet skapar 

dock osäkerhet och påverkar lokal utbyggnad. Tex. är tiden för att få grävningstillstånd från 

Trafikverket idag ett hinder. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Målvärde 2017 

  
Tillgång till bredband om minst 
100 Mbit/s, andel av bef. (%) 

48,13  

Analys 

En utbyggnad pågår. Byggbeslut för Västanån finns enligt IP-only. Risk finns kopplat till Ip-onlys snabba 
utbyggnad och deras underleverantörer. Data för 2017 publiceras i mars 2018. 
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Målområde: 

4.2.4 Demokrati och delaktighet 

Kommunfullmäktiges mål: 

Vi ska möta företagare och medborgare på de platser och sätt som leder till 

bästa möjliga dialog 

Nämndens mål: 

Medborgarna ska uppleva ett gott bemötande i kontakter med kommunens 

medborgarservice. 

 

Vi upplever att bemötandet är gott då vi har få klagomål på vår service och vi lämnar svar inom 

en eller ett par dagar. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Målvärde 2017 

  Svarsfrekvens  2 

Analys 

Ingen mätning görs. Bedömningen från verksamheten att svarsfrekvensen ligger i snitt på ca en dag. 

4.3 Uppföljning och analys av investeringar 

De system som vi avsåg att installera (styr- och ledningssystem samt inköp- och fakturasystemet) 

är drifttagna. Fortsatt arbete att införa samtliga moduler i systemen i hela kommunen pågår. 

Bredbandsutbyggnaden på Västanå kommer att ske genom privataktör vilket gör att 

investeringsmedlen inte kommer att nyttjas. 

Investeringar (tkr) 

Investeringar (tkr) Årsbudget 2017 Utfall 2017 Avvikelse mot 
årsbudget 

Administration 3 970 423 3 547 

Ekonomi 1 100 1 173 -73 

Summa nettoinvesteringar 5 070 1 596 3 474 

4.4 Uppföljning av uppdragen 

4.4.1 Attraktiv Kommun 

Uppdrag Status 

Framtagande av ny översiktsplan  Pågående. 

Kommentar 

Arbetet pågår men kom igång något sent på grund av upphandling. Konsulter är upphandlade, workshops har 
genomförts med politiker men också på allmänna platser. Utformning har presenterats för politisk styrgrupp. 

 



4.4.2 Långsiktig och hållbar utveckling 

Uppdrag Status 

Framtagande av arbetsmarknad- och integrationsplan.  Pågående. 

Kommentar 

Arbetet har inte ännu inletts utan kommer att ske under 2018. Varumärkesplattform och besöksnäringsstrategi har 
varit högre prioriterade under 2017. 

4.5 Väsentliga händelser 

Byggbeslut för utbyggnad av bredbandsnätet för Västanån är fattat av IP-only. 

E-tjänsteplattform har upphandlats i samarbete med övriga kommuner i länet. 

Ombyggnation i kommunhuset har inletts och pågår. Brandcell i trapphuset har färdigställt samt 

så har utrymningsdörrar monterats på varje plan. 

Omorganisation har skett av näringsliv, arbetsmarknad och integration (NAI) för att skapa 

synergieffekter och sätta ytterligare fokus på dessa frågor.  Arbetet med en lokal 

överenskommelsen mellan kommun, arbetsförmedling, migrationsverket m.fl. påbörjas. Vi har 

anställt en ungdomscoach under 2018 med stöd av finansiering via samordningsförbundet samt 

ett projekt som bidrar till att ett socialt företag startats. 

Projektet Brogården, med syfte att bidra till integration och öka samarbetet med civilsamhället 

har avslutats. Avdelningen har utökat och anställt en näringslivsutvecklare för ökat fokus på 

förbättrat företagsklimat. En strategi för besöksnäringens utveckling antogs under året. 

HR arbetar mer proaktivt med rekryteringsprocessen genom mer aktivt stöd till cheferna. I 

samband med nya Tallmon har också ett inventeringsarbete gjorts vad gäller nuvarande 

kompetens och framtida kompetensbehov.  

4.6 Internkontroll 

Stickprov har genomförts på några ekonomiska processer. Inga allvarliga felkällor har 

konstaterats. Avtalstroheten är uppe i 85% för kommunen vilket måste betecknas som mycket 

bra! 

Gällande området under HR så har fokus legat på rekryteringsprocessen och där har inga 

avvikelser konstaterats. Skyddsronder har också varit i fokus för internkontrollen under året. Två 

avvikelser har konstaterats gällande skyddsronder men skälet har varit i avvaktan av 

omorganisation.  

4.7 Framtiden 

Digitalisering blir allt mer viktigt som en del i verksamhetsutveckling. Medborgares 

förväntningar på offentliga myndigheter att vara tillgängliga digitalt året om ökar ständigt. 

Smarta digitala lösningar behöver beaktas och prioriteras för att möjliggöra det kommunala 

uppdraget samt att ge den service som medborgarna förväntar. Webb, e-tjänster och digitala 

verktyg kommer innebära att vi behöver prioritera om våra resurser. 

För att förbättra kommunens budgetplanering och redovisning arbetas nya styrprinciper och en 

internhyresmodell fram under 2018. I samarbete med Tekniska avdelningen så tas det fram 

riktlinjer och rutiner för en bättre lokalresursplanering. 

För att ytterligare effektivisera arbetet inom kommunen så kommer ett resursplaneringssystem 

för skolan att införas som kommer att underlätta arbetet för rektorerna i kommunen. Även 

internkontrollarbetet kommer att struktureras upp genom ett införande av en internkontroll 



Årsredovisning övergripande 45(86) 

modul. 

Under 2018 planerar avdelningen för näringsliv, arbetsmarknad och integration att tillsammans 

med samarbetsparter att gå in med två projekt som syftar till att sänka arbetslösheten. Ett projekt 

som rör en tjänst som ungdomscoach vars uppdrag blir att arbeta riktat mot unga i åldersspannet 

18-29 år för att få ut dessa i jobb eller studier. Det andra projektet ska främja etableringen av ett 

arbetsintegrerande socialt företag. Andra insatser som kommer att prioriteras är att skapa en 

effektiv praktiksamordning. 

Näringslivsarbetet går in en mer utåtriktad fas med nytt nyhetsbrev, fler företagsbesök och ett 

tydligare ansvar för besöksnäringen. Marknadsföring av kommunen både som boendekommun 

och etableringsort ska prioriteras. 

Bristen på behöriga lärare och undersköterskor kommer att kräva speciella insatser för hu vi ska 

attrahera framtida medarbetare. En organisation och struktur för "uppsökande verksamhet" 

behöver skapas och en inventering av vilka arbetsmarknadsdagar som är relevanta för 

kommunens verksamheter behöver genomföras. 



5 Samhällsbyggnadsnämnden 

5.1 Ekonomisk rapport 

  Utfall Årsbudget Avv.mot årsbudget 

INTÄKTER    

Avgifter och bidrag -12 564 -10 559 2 005 

Försäljn 
vht/entreprenad 

-586 0 586 

Övriga intäkter -35 451 -35 881 -430 

Summa intäkter -48 601 -46 440 2 161 

    

KOSTNADER    

Personalkostnader 21 880 22 639 758 

Bidrag 3 271 3 241 -30 

Köp av verksamhet 1 648 2 148 500 

Hyres- och interna 
kostnader 

10 771 14 762 3 991 

Förbrukning 
material/inv 

2 385 2 191 -194 

Övriga främmande 
tjänster 

9 607 8 327 -1 280 

Övriga kostnader 20 743 22 260 1 517 

Summa kostnader 70 306 75 567 5 261 

    

DRIFTRESULTAT 21 705 29 127 7 422 

Avskrivning 14 728 14 208 -520 

    

VHT NETTOKOSTN 36 433 43 335 6 902 

5.1.1 Resultat på verksamhetsnivå 

Resultat på Utfall Årsbudget Avv. mot 

verksamhetsnivå   årsbudget 

Övergripande 2 860 5 531 2 671 

Bygg och miljö 4 220 5 234 1 014 

Kultur och fritid 14 078 14 432 354 

Teknisk avdelning 15 275 18 138 2 863 

Summa 36 433 43 335 6 902 



5.1.2 Ekonomisk analys 

Samhällsbyggnadsnämnden totalt uppvisar ett resultat för året på plus 6,9 mnkr. 

Förvaltningsövergripande 

Under förvaltningschefens verksamheter (övergripande) redovisas ett positivt resultat. Det beror 

till största delen på att det budgeterades ett fiktivt belopp på 2,3 mnkr, för att balansera 

överbudgeterade internhyror (nivå som 2016). Det blir balans i bokslut eftersom fastighet 

redovisar ett negativt nettoresultat på samma belopp. 

För övrigt redovisas lägre kostnader för utbyte av datorer inom förvaltningen. 

Bygg och Miljö 

Bygg- och miljös överskott beror till största delen på ökade intäkter. Det är bygglovs-, och 

tillsynsavgifter. Fler tillsyner och ärenden har hanterats, än vad som var beräknat i budget. 

Sjukrivningar som inte ersatts har även bidragit till det positiva resultatet. 

Tekniska avdelningen 

Tekniska avdelningen har i bokslut ett totalt överskott på 2,9 mnkr. Försäljning av mark och 

tomträtter har resulterat i 3,3 mnkr i vinst. Utförd skogsavverkning genererade 0,5 mnkr mer i 

intäkter än beräknat, på grund av högre uttag i kbm och bättre kvalité på virket. 

Det snöfattiga och milda klimatet under året har gett lägre kostnader för snöröjning. Även 

överskott på tågstationer eftersom inget avtal har tecknats med Trafikverket för skötsel av 

perrongerna. 

Personalkostnader inom administration bidrar till överskottet eftersom den nyinrättade tjänsten 

som lokalsamordnare inte tillsattes under året. Konsultkostnad för utredning av 

”Fastighetsstrategi för Älvkarleby kommun” ingår i bokslut för teknisk administration med 

292 tkr. 

Underskott i bokslut för Älvkarleby camping. Det är vattenskada i kök och stuga samt inköp av 

inventarier om är orsak till överskridandet. Återvunnen fordran om 206 tkr efter konkurs år 

2013, har bokförts i slutet på året. 

Underskott på 1,8 mnkr redovisas för nedskrivning av hela bokförda värdet, för Östangård och 

Gläntorna samt Marma skola. 

Fastighetsförvaltningens kostnader totalt redovisar ett överskott med 1,7 mnkr. Det är framförallt 

kapitalkostnaderna som blivit lägre jämfört med budget, på grund av investeringsprojekt som 

inte har utförts eller senarelagts under året samt kapitalkostnad för Östangård (delvis nedskrivet 

2016). Även personalkostnaderna plus i resultat, vakanta tjänster under hösten. Flera 

vattenskador har inträffat.  Internhyrorna har reglerats mot respektive nämnd. 

Kultur och fritid 

Avdelningen gör ett relativt stort överskott. Överskottet beror till största del på budgeterade 

ventilationsåtgärder på Sörgärdets sporthall som tas som investering istället för som budgeterat 

underhåll samt lägre internhyror. 

Två föreningar har haft lån beviljade hos kommunen och dessa kunde avskrivas som ett bidrag 

till föreningarna tack vare kommunens överskott. Det gör att driftbidrag till föreningar gör ett 

minusresultat på 268 tkr och Ytterboda ridhus gör ett minusresultat på 340 tkr. 

Delar av avdelningens överskott används till en historisk app för Laxön som handlar om att på 

modernt sätt bevara och synliggöra kulturhistorian på Laxön. Kostnaden för appen blev 200 tkr 

vilket gör att övrig kulturellverksamhet gör ett underskott på motsvarande summa. Övriga 

verksamheter visar mindre avvikelser. 
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5.2 Målanalys 

Målområde: 

5.2.1 Attraktiv Kommun 

Kommunfullmäktiges mål: 

Öka antalet medborgare 

Nämndens mål: 

Det ska alltid finnas planlagd kommunal mark att tillgå för bostäder och industriändamål 

motsvarande minst dubbla tillväxtmålet 

 

Bedömningen är att det finns planlagd mark för bostäder i tillräcklig omfattning. Räknar man 

med de beviljande byggloven i centrum samt planerna Liljebacken, Bodaån samt 

områdesbestämmelserna vid Tegelbruket täcker det efterfrågan i dagsläget. Ytterligare plan vid 

Älvkarleby station kommer under 2018. 

Däremot behöver efterfrågan och tillgångar till Industrimark utredas mer. I arbetet med 

Översiktsplanen tittar man, bland annat, på lämpliga områden för industrimark och etableringar. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Målvärde 2017 

  Markreserver   

  Bostadstomter   

Kommunfullmäktiges mål: 

Ett rikt kultur och föreningsliv med fokus på barn och unga 

Nämndens mål: 

Under 2017: Föreningsstödsutredningen görs klar och långsiktiga beslut tas senas 

2017-08-31. 

 

Nämnden har (20171105) beslutat att omfördela kommunens resurser genom att minska 

subventionen för de som hyr tid i kommunala lokaler. Nämnden kommer också att föreslå 

kommunfullmäktige hyrestaxa för samtliga kommunala lokaler, förråd och utrymmen som 

föreningar disponerar som sina egna f r o m augusti 2018. Samt att fastställd taxa för 

seniorverksamhet i ishallen ska tillämpas f r o m augusti 2018. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Målvärde 2017 

  
Förändringar inom fördelningen 
av föreningsstödet 

0 0 
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Målområde: 

5.2.2 Långsiktig och hållbar utveckling 

Kommunfullmäktiges mål: 

Minskad miljöpåverkan 

Nämndens mål: 

Vid egen nybyggnation uppnå miljö- och energikrav med certifiering. 

 

Pågående bygge på Tallmon motsvarar krav med certifiering för energianvändning. Det innebär 

att det ska ha en maxförbrukning på 89 kWh/ kvadratmeter. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Minskad energianvändning 

Nämndens mål: 

Minskad energianvändning 

 

Vi når målvärdet för 2017. Fortsatt arbete sker för att nå det totala målvärdet 2020. Åtgärder som 

minskar energiförbrukning prioriteras. Nybyggnationen av Tallmon kommer att minska vår 

förbrukning mycket. Större, planerade, ventilationsåtgärder på våra fastigheter ger samma effekt. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Målvärde 2017 

  
Antal kWh/m2 i kommunens 
lokaler 

150 160 

Målområde: 

5.2.3 God service 

Kommunfullmäktiges mål: 

God omsorg präglad av kvalitet och trygghet 

Nämndens mål: 

Sökande ska alltid få en återkoppling om att ärendet tagits emot av kommunen, senast 

2 arbetsdagar efter ärendet registrerats som inkommen. 

 

Har uppfyllts till alla som lämnat kontaktuppgifter. Alla kunder får svar via mail inom 2 dagar 

från att ärendet kommit in till avdelningen 

   Mätetal Utfall T3 2017 Målvärde 2017 

  Svarsfrekvens   

Nämndens mål: 

Handläggningstid 80% av ärenden får svar inom 6 veckor från att kompletta handlingar 

har inkommit. 
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Vi har uppfyllt målet. 

Våra drygt 200 ärenden har haft en genomsnittlig handläggningstid på 23 arbetsdagar. 88% av 

alla ärenden är hanterade inom 6 veckor. 

Målområde: 

5.2.4 Demokrati och delaktighet 

Kommunfullmäktiges mål: 

Vi ska möta företagare och medborgare på de platser och sätt som leder till 

bästa möjliga dialog 

Nämndens mål: 

Kultur- och fritidsvaneundersökning 

 

Har inte genomförts under 2017 men den genomförs nu i februari 2018 

Målområde: 

5.2.5 God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktiges mål: 

Kommunen ska årligen förbättra sitt kostnadsläge 

Nämndens mål: 

Avtalstrohet 

 

Har inte uppnåtts och målvärdet är orealistiskt. Däremot har avtalstroheten förbättrats och vi 

känner stor delaktighet i det. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Målvärde 2017 

  Andel avtalstrohet  100 

5.3 Uppföljning och analys av investeringar 

Den totala investeringsbudgeten uppgick till 355 mnkr (316 mnkr för Tallmoprojekten). 

Förbrukat är 74,4 mnkr. Kommunen har köpt mark på Mon till ett värde av 2 mnkr. Stora projekt 

förutom Tallmon är ombyggnad av kök Sörgärdet, asfaltering av gator och vägar, ispist ishallen, 

åtgärder vid Dragmossen, yttre miljö Bodaskolan, utrymningsväg trapphus kommunhus, 

säkerhetsanpassning kommunhus, hiss- och lokalanpassning Brandstation och 

ventilationsåtgärder i skolor/förskolor. 

Projekt som inte har utförts i år är säkerhetsanpassning kommunhus och ventilationsåtgärder i 

skolor/förskolor. Förutsättningarna för att bygga entrén i kommunhuset under året fanns inte och 

byggnationen utförs våren 2018. Damm har byggts vid Dragmossen och resterande budget lyfts 

till 2018 för avstämning mot reviderad planering av salixodling. 

För pågående projekt och projekt som utförs nästa år, flyttas budget över till år 2018 med totalt 

283 mnkr (därav 264 mnkr för nybyggnad av äldreboendet på Tallmon). 
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Investeringar (tkr) Årsbudget 2017 Utfall 2017 Avvikelse mot 
årsbudget 

Gata och Park 6 475 3 372 3 103 

Skutskärs IP 2 813 2 662 151 

Dragmossen 8 046 2 470 5 576 

Fastighet 336 842 63 483 273 359 

Kultur och Fritid 784 437 347 

Markinnehav 0 2 000 -2 000 

Summa nettoinvesteringar 354 960 74 424 280 536 

5.4 Uppföljning av uppdragen 

5.4.1 Attraktiv Kommun 

Uppdrag Status 

Nytt vård- och omsorgsboende  Pågående. 

Kommentar 

Rivningen av gamla Tallmon pågår med förskjuten tidplan tom mitten av februari 2018. Detta kommer inte att 
förskjuta tidsplaneringen för den stora byggnationen som planeras vara klar för inflytt den 1 oktober 2019. 

5.5 Väsentliga händelser 

Bygg och Miljö 

Två planer har antagits och vunnit laga kraft under året, områdesbestämmelser för Tegelbruket 

och detaljplan för Liljebacken. 

Översiktsplanearbete har påbörjats och förlöper enligt reviderad tidplan. Arbetet utförs på 

uppdrag av KS och med hjälp av konsulter. 

Bygglovs- och planhandläggare har bemannat kommunens tält under Fallens dag där vi svarat på 

allmänhetens frågor och bygglov samt haft en tidig dialog i kommunens ÖP arbete. 

Ett antal större bygglovsärenden har behandlats under året bland annat bygglov för Tallmons 

äldreboende samt bygglov för två 8 våningars flerfamiljshus i Skutskärs centrum. 

Tekniska avdelningen 

Byggnationen av det nya vård och omsorgsboendet på Tallmon kommer att bidra till en avsevärd 

standardhöjning i lokaler för äldreomsorgen. 

Avdelningen har sålt mark för flerbostadshus centralt i Skutskär. Ett strategiskt viktigt 

markområde har köpts in till kommunen, där den före detta betongindustrin låg. Ny detaljplan 

för Liljebacken är antagen och exploateringen ska påbörjas. Kommunen har beviljats stöd genom 

ett EU projekt för Dragmossen. Målsättningen i projektet är att bidra till att motverka förstöring 

av Östersjön. 

Flera vattenskador har skett som genererar högre kostnader för det akuta underhållet. 

Bodaskolans utemiljö har förbättrats och anpassats till verksamhetens behov. 

Polisen flyttade in i nya anpassade lokaler i brandstationen och tekniska har drivit 

ombyggnationen i samråd med övriga hyresgäster. Trygghetens Hus invigdes i november och 

består därefter av polis, ambulans, räddningstjänst, sotare och tekniska avdelningen. 

Under 2017 har ett stort arbete med utbyte av kylrörsystem i ishallen utförts, även återställning 
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samt upprustning av omgivande ytor har utförts. 

En fickpark i Skutskärs centrum har etablerats som färdigställs under 2018. 

Sörgärdet skolas kök har byggts om och anpassats till verksamhetens behov. 

Fyra tjänster inom fastighet har varit obemannade under hösten. 

Kultur och Fritid 

Under året hade biblioteket drygt 127 500 besök. Vilket är 51 300 fler besök jämfört med förra 

året och en ökning med 67%.  Upplevelsen är att vi har fler besökare än tidigare på evenemangen 

samt att fler besöker huset för att arbeta, studera eller som mötesplats. 

Lånen av media har minskat, en trend för de flesta bibliotek. Under året registrerades 45 826 lån, 

en minskning med 5 448 lån jämfört med samma period förra året. 

Under sommaren har biblioteket lånat ut flytvästar gratis. Det var uppskattat av såväl turister 

som kommuninvånare och uppmärksammades stort i media. 

Tack vare statligt bidrag från MUCF (Myndigheten för ungdoms och civilsamhällefrågor) har 

avdelningen erbjudit aktiviteter fyra dagar i veckan under hela sommarlovet för ungdomar från 

12 år. 

Fritidsgården har haft 3 864 besök vilket är en minskning med 884 besök jämfört med förra året. 

Avdelningen har arrangerat extra många aktiviteter och kulturella program för barn och unga, 

både via förskolor och skolor men också under helger. Detta tack vare extra medel från 

integrationsavdelningen. 

Nämnden har fattat beslut kring föreningsstödsutredningen som bland annat innebär att 

subventionen till de som hyr i kommunala lokaler kommer att minskas. 

Verkstad och Service 

Alla vaktmästartjänster i kommunen är nu samlade under verkstad och service. Även 

bilpoolstjänsten finns där från årsskiftet. Arbetet har påbörjats med att skapa en serviceenhet i 

kommunen som, om erforderliga beslut fattas, startas januari 2019. 

5.6 Internkontroll 

Löpande avstämningar av avtalstroheten m.m. görs på tekniska avdelningen enligt 

internkontrollplanen. Inga avvikelser inrapporterade. 

För övrigt finns inga inrapporterade avvikelser för förvaltningen. 

5.7 Framtiden 

Övergripande 

Under året intensifieras arbetet med bildandet av serviceenhet som om erforderliga beslut fattas 

kommer att innehålla Kost, städ, bilpool, postkörning och vaktmästeri. Serviceenheten kommer 

då att i sin helhet tas i drift 2019. 

Inom ramen för tryggare samhälle kommer vi att arbeta mer aktivt med trygghetsfrämjande 

åtgärder som bland annat trygghetsvandringar. 

Bygg och miljö 

Arbetet med kommunens översiktsplan fortsätter. Översiktsplanen är ett viktigt styrdokument 

som visar kommunens strategiska viljeinriktning för den fysiska utvecklingen av samhället till år 

2050. 
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Inom samtliga verksamhetsområden fortlöper arbetet med att kontrollera efterlevnad av lagar och 

regelverk i syfte att stärka och bibehålla en bra och säker livsmiljö för kommunens invånare på 

både lång och kort sikt, samt att säkerställa att kommunens natur förvaltas väl. 

Under 2018 kommer vi via NKI att löpande mäta hur nöjd våra kunder är med vårt arbete. 

Kultur och fritid 

Dagermansamlingen har flytta till biblioteket från Laxön och Dagermanrummet kommer att 

invigas under våren 2018. Samlingen är tillgänglig för fler och berättande program kommer att 

erbjudas till skolklasser och allmänhet. 

Kultur- och fritidsvaneundersökning blev försenad och kommer att genomföras i början av 2018 

för att sedan sammanställas under våren. Det blir ett bra underlag för politiker och tjänstemän 

inför framtida prioriteringar. 

Avdelningen har genomfört en föreningsstödsutredning och nämnden har fattat beslut om att 

omfördela stödet till föreningarna. Utredningen visade bland annat att de föreningarna som hyr 

tider i kommunala anläggningar är högt prioriterade jämfört med de med egna anläggningar. F r 

o m augusti 2018 kommer bland annat subventionen till föreningar som hyr tider i kommunala 

anläggningar att minskas, en taxa för att disponera förråd eller andra utrymmen i kommunala 

lokaler kommer att tas ut samt att taxa för seniorverksamhet i ishallen kommer att tillämpas. 

Tekniska avdelningen 

Byggnationen av det nya vård och omsorgsboendet på Tallmon kommer att pågå till och med 

hösten 2019. Byggnationen som är mycket omfattande har stor påverkan på tekniska 

avdelningens verksamhet och resurser. 

Satsningen på skolorna och dess utemiljöer fortsätter. Planering och projektering för en om- och 

tillbyggnad av sporthallen på Sörgärdets skola kommer att påbörjas under 2018. 

Kommunens gatubelysning ska uppgraderas och ett utbyte till led-belysning kommer att ske 

inom de närmsta åren. 

Antalet tomter för bostadsbyggande ska bli flera och planlagda områden såsom Liljebacken i 

Skutskär ska exploateras inom de närmsta två åren. 



6 Utbildnings- och omsorgsnämnden 

6.1 Ekonomisk rapport 

  Utfall Årsbudget Avv.mot årsbudget 

INTÄKTER    

Avgifter och bidrag -93 430 -73 147 20 282 

Försäljn 
vht/entreprenad 

-3 814 -3 432 383 

Övriga intäkter -2 113 -850 1 263 

Summa intäkter -99 357 -77 429 21 928 

    

KOSTNADER    

Personalkostnader 290 936 270 814 -20 122 

Bidrag 16 459 14 951 -1 508 

Köp av verksamhet 122 954 117 237 -5 717 

Hyres- och interna 
kostnader 

38 950 40 852 1 902 

Förbrukning 
material/inv 

12 635 12 943 308 

Övriga främmande 
tjänster 

14 698 12 265 -2 433 

Övriga kostnader 19 038 20 706 1 667 

Summa kostnader 515 670 489 768 -25 901 

    

DRIFTRESULTAT 416 313 412 339 -3 974 

Avskrivning 1 420 2 231 810 

    

VHT NETTOKOSTN 417 733 414 570 -3 163 

6.1.1 Resultat på verksamhetsnivå 

Resultat på Utfall Årsbudget Avv. mot 

verksamhetsnivå   årsbudget 

Övergripande 6 805 7 091 286 

Underhållsanslag 0 3 335 3 335 

Utbildning 192 080 193 762 1 682 

Kost 13 437 15 165 1 728 

KunDa 8 751 9 992 1 241 

Individ- och familjeomsorg 50 859 50 593 -266 

Vård- och omsorg 145 801 134 632 -11 169 

Summa 417 733 414 570 -3 163 
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6.1.2 Ekonomisk analys 

Det sammantagna resultatet för Utbildnings- och omsorgsnämnden visar ett underskott på -

 3 163 tkr. Utfallet varierar mycket mellan verksamheterna. Vård och omsorg har ett resultat på 

drygt - 11 miljoner, ca 8 % över budget. Övriga verksamheter har en variation mellan - 0,5 % 

och + 14 %. Vid ingången av 2017 bedömde både Utbildningsverksamheten (förskola, skola etc) 

och Vård och omsorg att utfallet skulle bli nära 6 miljoner minus, för respektive verksamhet, 

således stor skillnad mot det faktiska resultatet. Resultatet visar att budgeterade intäkter blev 

över 20 miljoner mer än beräknat. De största posterna är Migrationsmedel och återsökta 

momsmedel från 2013. Personalkostnaderna översteg med motsvarande siffra och köp av 

verksamhet överskred budget med över 5 miljoner kronor, vilket bland annat är kostnader för 

placeringar av barn. Tack vare särskilda medel från kommunstyrelsen på grund av merkostnader 

i samband med tömning från Tallmo-området (ca 2 mnkr drift) var underskottet inte mer 

omfattande. Dessa medel har kommit kostverksamheten, utbildningsverksamheten, samt vård 

och omsorg till del. I redovisningen framgår det som en ökad budgetram. Mer detaljerade 

analyser återfinns nedan. 

 Åtgärder - övergripande nämnden 
En mer noggrann analys och långsiktig prognos. De fem mest kostnads-

/intäktspåverkande områdena kommer att följas månatligen och periodiserat, med 

prognos och utfall jämfört med tidigare år. Områdena är 1) migrationsmedel 2) 

placeringskostnader (institution, familjehem etc) 3) personalkostnader vård och omsorg 

4) sjukfrånvarokostnader 5) interkommunala ersättningar. Övriga åtgärder: minska 

sjukskrivningar, verkställa digitaliseringsåtgärder och fortsätta kompetensutveckling 

inom mål- och budgetarbete, fortsätta arbetet med åtgärdsplaner för att långsiktigt minska 

kostnadsläge för nämndens verksamheter och genomföra förebyggande arbete enligt mål 

för 2018, t.ex. fler praktikplatser, för minskat försörjningsstöd. Det kräver att 

samordningen ökar och att nya arbetssätt införs.  

Vikten av att långsiktigt minska kostnaderna för nämndens verksamheter är det mest 

prioriterade, eftersom nämndens ekonomiska ram väsentligt minskar 2021. Nämndens 

ekonomiska ram 2016-2020 har en nettoökning på ca 4 % årligen. För 2018 är ökningen hela 

6 %, eftersom Kommunfullmäktige fattade beslut om att tillfälligt ta bort gängse 

effektiviserings-/besparingskrav för nämnden. För 2021 är nettoökningen endast ca 1 %, enligt 

"Budget 2018 med plan för 2019-2021". Samtidigt ökar driftskostnaderna väsentligt i och med 

att det nya vård- och omsorgsboendet står klart hösten 2019. Dessutom är lokalbehov 

omfattande, liksom prognoser för insatser och behov inom förskola och skola. Även 

försörjningsstöd förväntas öka och det är stora förändringar kring Migrationsverkets ersättningar. 

Analys av respektive verksamhets resultat - avvikelser utöver det som ovan beskrivits 

Övergripande: politiska ersättningar, övergripande administration: Främsta skälet till 

överskottet är höstens skolchefsvakans. 

Underhållsanslag: visar ett nollutfall eftersom medlen budgeterades som ett reservanslag, på 

grund av oklarheter kring två verksamheters budgeterade medel vid ingången av 2017. 

Överskottet har således bidragit till att nämndens totala resultat inte blivit sämre. 

Utbildningsverksamheten: förskola, förskoleklass, skola (inklusive särskola), kulturskola, 

elevhälsa, vuxenutbildning (KunDa, intraprenad) och gymnasium (köper platser, således 

interkommunal ersättning) 

Överskottet (ca 1,7 miljoner), trots att prognosen vid ingången av 2017 var ett underskott på ca -

6 miljoner, beror främst på att intäkter från Migrationsverket blivit väsentligt högre än 

prognostiserat, samt att statliga medel för förskoleplatser kunnat nyttjas. Interkommunala 

ersättningar och personalkostnader har varit högre än beräknat. Ökade personalkostnader beror 
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bl.a. på större klasser, fler förskoleplatser (fler avdelningar), samt barn med behov av särskilt 

stöd. 

 Förskolor: Resultaten mellan förskolorna varierar. Det beror delvis på förändringar inom 

organisationen under året, utan att budget förts över till rätt verksamhet. Tre 

förskoleavdelningar har utökats till fyra. En ny förskola öppnades (Ekbacken) och en 

stängde (Tallbacken). Sammanslagning av avdelningar under sommaren har haft positiv 

påverkan på resultatet. 

 Skolor: För att anpassa verksamheter till minskad ram har åtgärder vidtagits för att 

successivt minska personalkostnaderna, vilket fullt ut ännu inte bedömts möjligt för att 

klara verksamheten. Elevantal har ökat och barn i behov av särskilt stöd, därmed 

personalkostnaderna, liksom lokalkostnaderna. Vissa överskott förklaras med vakanser.   

 Andra verksamhetsområdens utfall: Vuxenutbildningen KunDa visar ett överskott 

vilket förs över till 2018, eftersom intraprenaden har treårsbudget. Kulturskolan visar ett 

plusresultat på grund av lägre personalkostnad. Elevhälsan visar ett litet överskott. 

 Åtgärder - utöver det som beskrivits övergripande: se över vikarieanskaffning, underlag 

statliga medel, riktlinjer för beviljade interkommunala ersättningar, hur medel budgeteras 

och avtal med regionen. Sedan hösten 2017 har verksamheten börjat arbeta med ett 

resursfördelningssystem, vilket fortsätter, samt att systematiska kvalitetsarbetet kommer 

att få särskilt stöd via kommunstyrelsen. 

 

Kostverksamheten: Kostverksamheten visar ett överskott trots omfattande omställningar under 

året, i samband med att ett kök stängts (Tallmons vård- och omsorgsboende) och ett nytt startat 

(Ekbackens förskola). Överskottet beror främst på en vakant tjänst och att det gällande 

livsmedelsavtalet är mycket bra. 

 Åtgärder: fortsatt god kontroll på kostnader, i synnerhet med anledning av kommande 

livsmedelsavtal, ökad samplanering med utbildningsverksamheten och vård och omsorg. 

Individ- och familjeomsorgen: barn och familj, försörjningsstöd, ensamkommande barn, 

öppenvården Nätverkshuset, bistånd (inklusive bostadsanpassning, färdtjänst) 

Personalkostnaderna för Individ- och familjeomsorgen blev högre än budgeterat. Det beror 

främst på höga vikariekostnader inom verksamheten för ensamkommande barn, i samband med 

många asylutredningar och åldersbedömningar, kostnader som inte bedöms komma under 2018. 

Verksamheten har haft höga konsult- och placeringskostnader, inom barn- och familjeenheten. 

Resultatet visar totalt ett mindre underskott (-266 tkr), även här främst på grund av medel från 

Migrationsverket. En del av medlen har flyttats med från 2016, vissa överförda till 2018 och en 

del medel kom kommunen till del under en längre period än vad som tidigare hade aviserats; den 

överenskommelse som upphörde 2016-12-31 sträckte sig ersättningsmässigt fram till 2017-03-

31. En väsentlig intäkt har även kommit från återsökta momsmedel från 2013. 

 Åtgärder: rekrytering pågår för att undvika konsultkostnader (2017 ca 1,5 miljon), 

fortsatt omställning av verksamheten ensamkommande barn där verksamheten minskar, 

översyn riktlinjer riksfärdtjänst, verkställa utvecklingsåtgärder för 

biståndshandläggningen som framkommit vid internrevisionens granskning, säkerställa 

ändamålsenlig och effektiv öppenvård, fortsatt nära samarbete med interna och externa 

aktörer (tidig upptäckt, såväl som fler i arbete). 

Vård och omsorg: Underskottet på - 11 miljoner blev närmare 5 miljoner kronor sämre än 

bedömningen i början av året. De stora posterna beror på att utförda insatser inom hemtjänsten 

ökat väsentligt i förhållande till 2016, samt att ett omfattande ärende inom 

funktionshindradeomsorgen har tillkommit (ca 1,5 miljoner utan täckning från 

Försäkringskassan). Sjukfrånvarokostnaderna har fortsatt varit mycket höga, dock är de inte skäl 
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till underskottet eftersom budgeterade medel var ca 2,6 miljoner och utfallet blev ca 1 miljon 

lägre. 

 Vård- och omsorgsboende (Tallmon: särskilt boende och korttidsenhet) 

Under 2017 har vård- och omsorgsboendet haft fortsatt få boendeplatser. Totalt köper 

kommunen 36 platser i Gävle. Fler än tidigare har fått beslut om plats på korttidsenheten 

(växelvård, avlastning anhöriga) och tidsintervallerna för besluten har varit längre, vilket 

medfört en högre beläggning än budgeterat, med ökade personalkostnader som följd. 

Beläggningen för särskilda boendeplatser har legat på 98 %, vilket är en mycket bra 

täckningsgrad, trots det är kostnad/brukare mycket höga enligt nationella jämförelser.  

 Hemtjänsten: Antalet utförda timmar var ca 7250 fler än 2016. Ett flertal brukare är 

svårt sjuka, vilket medför ökat hjälpbehov nattetid, såväl som dubbel bemanning, således 

dubbel personalkostnad. Effektiv brukartid är låg (bör ligga på minst 75 %) och varierade 

i bilgrupperna mellan 64 % och 73 % (restid ca 30 %), demenshemtjänsten 68 % (ca 

30 % restid), centrumteamet: 70 %. Sjukskrivningskostnader har varit höga (860 tkr, 

dock 1230 tkr budgeterat). 

 Funktionshindradeomsorgen: En del av verksamheten visar ett underskott på ca - 1,6 

miljoner kronor, främst beroende på ett omfattande ärende inom personligt stöd där 

uppdraget utformas som ett assistansuppdrag, dock utan intäkter från Försäkringskassan, 

motsvarande ca 5,0 årsarbetare. Typen av ärende är föremål för en lagöversyn, med 

anledning av ny rättspraxis. Ersättningsbeloppet gällande personlig assistans (beslut 

enligt SFB, socialförsäkringsbalken), har också ökat med 4 kr/assistanstimme. 

 HSL-enheten: HSL-enheten (HSL, hälso- och sjukvårdslagen) består av kommunens 

sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter. De ökade kostnader för sjuksköterskor 

beror främst på ökat behov nattetid. 

 Åtgärder: verkställa de utvecklingsområden som framkommit i höstens utredning: 

effektivare organisation, utvecklat ledarskap, ändamålsenlig uppföljning, utvecklad 

analys (främst kring variation inom hemtjänsten), väsentligt minskade sjukskrivningar. 

Säkerställa effektiv verksamhet då nytt vård- och omsorgsboende står klart hösten 2019, 

samt prognos kring hur insatser inom hemtjänster påverkas. Verkställa användning av 

teknik/digitalisering.  

6.2 Målanalys 

Målområde: 

6.2.1 Attraktiv Kommun 

Kommunfullmäktiges mål: 

Älvkarleby ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Nämndens mål: 

Älvkarleby ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

 

För 2017 har kommunen inte någon genomförd undersökning. Medarbetarundersökning med 

"hållbart medarbetarengagemang", HME, genomförs februari 2018. Tidigare mätning hade 

nämnden höga (bra) värden totalt. Utvecklingsområden är ökad delaktighet inför beslut, 

förutsättningar till rätt prioriteringar, rätt kompetensutveckling, realistiska krav, tydlighet, gott 

ledarskap, rutiner och långsiktig planering. Flertalet inspektioner har bekräftat behovet. 
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   Mätetal Utfall T3 2017 Målvärde 2017 

  Sjukfrånvaro % 6,65 6,97 

Analys 

Kommunfullmäktiges mål kommer inte att nås, dock nämndens, men utfallet är totalt högt, 6,65 % (mål 6,97). 
Utfallet varierar mellan 1,05 % och 8,56 %, övergripande nivå. Stora verksamheter Individ- & familjeomsorg och 
vård & omsorg har över 7,5 % och kosten 8,5 %. På enhetsnivå har de flesta sänkt sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron 
har totalt minskat något inom vård och omsorg, från 7,9 % till 7,7 %, dock så pass hög som 11,2 inom en 
hemtjänstgrupp, övriga två har 6,2 resp 8,8 - totalt ökad sjukfrånvaro i förhållande till 2016. Viss sjukfrånvaro är 
inte arbetsrelaterad. Flera verksamheter bedöms kunna påverka korttidsfrånvaron. HR stödjer genom ett 
pågående projekt med prioriterade enheter. 

T3 = utfall helår, tredje tertialen (tertial = 4 månader) 

Kommunfullmäktiges mål: 

Skola och utbildning ska hålla hög kvalitet 

Nämndens mål: 

Skola och utbildning ska hålla hög kvalitet 

 

Bedömningen är att resultaten väsentligt behöver förbättras, utifrån nationella jämförelser. Vilka 

dessa åtgärder behöver vara analyseras nu ytterligare. Hittills har bland annat gemensamma 

ämnesträffar genomförts, även över stadiegränserna, både för bedömning och pedagogiska 

metoder. Fokus har varit på nämndens mål. Det arbetet initierades under hösten 2017. Effekter 

kan ännu inte bedömas. Det har även framkommit ett behov av att tydligare prioritera de 

viktigaste utvecklingsområdena, för att inte starta alltför många olika typer av riktade insatser 

samtidigt. Ett viktigt utvecklingsområde är att hitta bra metoder för att kunna följa barnen över 

stadiegränserna, såväl som att bättre samordna arbetet kring barn med särskilda behov. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Målvärde 2017 

  Andel behöriga till gymnasieskolan 80,7 81,3 

  Andel avhopp från gymnasiet 5  

  
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, 
genomsnitt (16 ämnen) 

181,83 181,83 

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

185,6 186 

  

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla 
delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, 
hemkommun, genomsnittlig andel (%) 

74,5 76,7 

Bland annat har omfattande skillnader noterats mellan flickor och pojkar, när det gäller resultaten. Maximalt meritvärde för 17 
ämnen är 340. Jämförbara värden för Riket är 212, länet 212, liknande kommuner 210 och Älvkarlebys meritvärde är 186. 

Målområde: 

6.2.2 Långsiktig och hållbar utveckling 

Kommunfullmäktiges mål: 

Minskad arbetslöshet och utanförskap 

Nämndens mål: 

Minskad arbetslöshet och utanförskap 
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De siffror som finns tillgängliga är från 2016. Resultaten visar en mindre avvikelse i förhållande 

till målen. Skälen till detta kräver ytterligare analys. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Målvärde 2017 

  
Unga vuxna med ekonomiskt 
bistånd, andel (%) 

11,2 11,1 

  

Vuxna biståndsmottagare med 
försörjningshinder på grund av 
arbetslöshet, andel (%) 

61,34 61,33 

Målområde: 

6.2.3 God service 

Kommunfullmäktiges mål: 

God omsorg präglad av kvalitet och trygghet 

Nämndens mål: 

God omsorg präglad av kvalitet och trygghet 

 

Inom vård och omsorg har sociala aktiviteter inom särskilt boende minskat i förhållande till 2016 

(70 % till 61 %) men det självskattade (den egna uppfattningen om) hälsotillståndet har 

förbättrats (23 % till 30 %). Inom Individ- och familjeomsorgen går det att se en förbättring när 

det gäller barn 0-12 år som inte har återaktualiserats efter avslutad utredning eller insats (71 % 

till 77 %). Det är även en förbättring när det gäller motsvarande uppföljning kring ungdomar 13-

20 år (52 % till 84 %). Däremot är det en försämring när det gäller vuxna (21 år och äldre) med 

missbruksproblem, där fler har återaktualiserats. År 2016 var det 83 % som inte 

återaktualiserades och 2017 var det 75 %. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Målvärde 2017 

  Enkätsvar inom vård och omsorg   

Analys 

Under 2017 har inte enkäter lämnats till brukare inom vård och omsorg. Underlag finns enbart från de nationella 
uppföljningarna som skickas via Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting.  

  

Målområde: 

6.2.4 God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktiges mål: 

Kommunen ska årligen förbättra sitt kostnadsläge 

Nämndens mål: 

Kommunen ska årligen förbättra sitt kostnadsläge 

 

Resultaten visar omfattande variation mellan verksamheterna. Störst försämring återfinns inom 

Individ- och familjeomsorgen, hela 6,2 %-enheter. Främsta skälet bedöms vara att flertalet 

vakanta tjänster ännu inte var tillsatta 2016, vilket lett till mindre förebyggande verksamhet med 

fler placeringar som följd, samt höga konsultkostnader. Övriga försämringar låg mellan 0,7 och 

1,9 %-enheter. Nämndens fokus under 2018 är bland annat att göra mer djuplodande analyser, 
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vilket går att läsa mer om under ekonomiavsnittet. 

Nämnden hade även för avsikt att särskilt följa kostnader för korttidssjukfrånvaron inom vård 

och omsorg. Dessa siffror finns inte tillgängliga. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Målvärde 2017 

  
Korttidssjukfrånvaro 
äldreomsorg % 

  

Korttidsfrånvaron inom äldreomsorgen finns inte angivna, dock visar kostnadsuppföljningen för de totala sjukfrånvarokostnaderna 
en väsentlig minskning i förhållande till vad verksamheten budgeterat, cirka 1 miljon lägre. 

 

Allmänt om kostnadsläget 

Kostnadsläget följs upp genom mätetal kring nämndens verksamheter i förhållande till nationella 

jämförelser genom så kallade standardavvikelser, huruvida kostnaderna är högre eller lägre. 

Siffrorna anger nettokostnadsavvikelse. De mätetalen går endast att följa med ett års fördröjning, 

det vill säga de senaste siffrorna som finns angivna är från 2016. 

Verksamheter som försämrat sina avvikelser i förhållande till standardkostnaderna är: 

 Individ- och familjeomsorgen: 30,9 % (2015) till 37,1 % (2016) -  6,2 %-enheter 

 Förskola ink öppen förskola: 4,4 % (2015) till 6,3 % (2016) - 1,9 %-enheter 

 Äldreomsorg: -0,2 % (2015) till 0,5 % (2016) -  0,7 %-enheter 

Verksamheter som förbättrat avvikelsen i förhållande till standardkostnaderna är: 

 fritidshem ink öppen fritidsverksamhet: -30,4 % (2015) till -30,5 (2016) - 0,1 %-enheter 

 grundskola inklusive förskoleklass: 2,6 % (2015) till 1,2 % (2016) - 1,4 %-enheter 

 gymnasieskola: -2,9 %  (2015) till -5,1 % (2016) - 2,2 %-enheter 

 LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade: -7,2 % (2015) till -7,9 % 

(2016) - 0,7 %-enheter 

6.3 Uppföljning och analys av investeringar 

Investeringsmedel som inte använts där de tilldelats ligger främst inom vård och omsorg. Skälet 

till att medel inte nyttjats är att behovet varit svårt att prognostisera. Bedömningen är att 

investeringskostnaderna kommer att ingå i projektet för det nya vård- och omsorgsboendet, 

Tallmon. Investeringskostnader har varit schablonfördelningar, vilket behöver ändras inför 

kommande år för att baseras på verkliga planerade behov. 

Investeringar (tkr) 

Investeringar (tkr) Årsbudget 
2017 

Utfall 2017 Avvikelse mot 
årsbudget 

Investeringar utbildning 1 100 772 328 

Investeringar kosten 645 245 400 

Investeringar individ- och familjeomsorgen 250 70 180 

Investeringar vård- och omsorg 1 585 174 1 411 

Summa nettoinvesteringar 3 580 1 261 2 319 

6.4 Väsentliga händelser 

Omställning verksamheter och lokaler 

Den pågående om- och nybyggnationen av vård- och omsorgsboendet Tallmon har väsentligt 
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påverkat stora delar av nämnden. Förskolan Tallkotten och köket på Tallmon har helt avvecklats 

under året. Ett nytt kök och en ny förskola, Ekbacken, har startat i Skutskär. Bristen på 

förskoleplatser ledde även till ett beslut av att öppna ytterligare en förskoleavdelning. 

På Tallmo-området färdigställdes etapp 1, en tillbyggnad av boendelägenheter, dit boende 

flyttade under oktober månad. För att nyttja lokalerna mer optimalt, för ökade intäkter via hyror, 

gjordes omflyttningar av korttidsenheten. De äldre delarna av Tallmon tömdes för den pågående 

rivningen och det som under 2019 totalt leder till 127 lägenheter. De särskilda medel för flertalet 

av merkostnaderna i samband med Tallmo-byggnationen är avsatta för att säkerställa 

kostnadseffektiv verksamhet, såväl som kostnader för omflytt. 

Omfattande problem inom arbetsmiljöområdet har varit föremål för djuplodande utredningar och 

åtgärder utifrån vad som framkommit. Arbetet har gällt både psykosocial arbetsmiljö för chefer 

inom vård och omsorg, såväl som lokaler som inte varit ändamålsenliga. 

Omställning eftersom ensamkommande barn minskar 

Inom verksamheten för ensamkommande barn har ett omfattande omställningsarbete pågått, 

eftersom antalet ensamkommande har minskat väsentligt. Omställningen pågår fortsatt under 

2018. Lokaler är uppsagda och flera tjänster har avslutats, efter omplaceringsutredningar för 

medarbetare. Flera nya lagstiftningar har trätt i kraft; i och med att id-kontroller har förlängts har 

färre antal ungdomar sökt asyl i Sverige och majoriteten av asylsökande har endast fått ett 

tillfälligt tillstånd. En annan väsentlig skillnad är att kommunernas överenskommelser med 

Migrationsverket om ensamkommande barn har upphört. Tidigare fick kommunen ersättning för 

så kallade "tomma" platser. Den ersättningen utgår inte längre. Det innebär kraftigt sänkta 

ersättningar för kommunen. Även dygnsersättningen från Migrationsverket har sänkts under året. 

Ändrad rättspraxis 

Ett omfattande ärende inom funktionshindradeomsorgen har tillkommit, där rättspraxis ändrats 

och ingen ersättning utgår från försäkringskassan. Förändringen av rättspraxis har varit medialt 

och krav på förändring av lagstiftning har uppkommit. Regionalt har kommuner och Region 

Uppsala utformat en tillfällig överenskommelse kring arbetssätt och finansiering. 

Vakanser övergripande nivåer verksamheter 

Under hela hösten 2017 var skolchefsfunktionen vakant, vilket påverkat den övergripande 

kvalitetsuppföljningen, analys och åtgärder för förbättrat resultat. Kontinuiteten och påbörjade 

utvecklingsåtgärder har inte kunnat drivas, såsom kort- och långsiktiga lokalbehov. Ny skolchef 

tillträdde under januari 2018. 

6.5 Internkontroll 

Efterlevnad av rutiner, förbättrade beslutsunderlag och uppföljning av åtgärder har väsentligt 

förbättrats, men är dock fortfarande inte tillfyllest. Omfattande förbättringar av ärendehantering 

inom barn och familj har skett under året, flertalet ytterligare förbättringar kvarstår även när det 

gäller öppenvården, Nätverkshuset. I samband med avvikelsehantering sker avstämning och 

respektive ledningsgrupp fattar beslut om hur avvikelsen ska hanteras. En lex Sarah-anmälan har 

gjorts, med anledning av brister i uppföljningen av en extern utförare, vilket bland annat lett till 

utveckling av rutiner och en översyn av avtal. 

Underlag för utveckling av utbildningsverksamheten har inte varit tillfyllest, vilket förklaras av 

vakans på skolchefsfunktionen. Skolinspektionen lyfte fram behov av att utveckla det 

systematiska kvalitetsarbetet, samt uppföljning och åtgärder kring kränkningar. Rutin för 

hantering av kränkande behandling har beslutats, vilket nu följs upp mer systematiskt, 

kvalitetsarbetet kvarstår. 

Särskilt fokus under året har legat inom ekonomiområdet där schabloner tagits fram för 
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ramfördelningen. Dock kvarstår mer omfattande analyser av verksamhetsbehoven. Ytterligare 

prioriteringar har beslutats, främst att mer utförligt följa verksamheter som har de mest 

omfattande variationerna av kostnader och intäkter. Med stöd från kommunstyrelsen har en 

delverksamhet inom utbildningsverksamheten gjort processbeskrivningar och identifierat att fler 

behöver göras delaktiga under hela budgetprocessen. Där kompetensbehov identifierats har 

kommunen prioriterat stöd för processutveckling, även extern hjälp har tagits in. Även 

arbetsmiljöområdet har av flera skäl prioriterats på olika nivåer, eftersom systematik, kunskap 

och efterlevnad av rutiner och styrdokument visat på omfattande avvikelser, såväl som 

kopplingen till övergripande systematik i enlighet med samverkansavtalet. Riskbedömningar och 

åtgärdsplaner följs särskilt. Under hösten tog förvaltningschefen in stöd för en översyn av vård 

och omsorg, vilket lett till förändringar av ledningsgruppsarbetet och underlag för utveckling, ett 

förändringsarbete som nu pågår. 

6.6 Framtiden 

Nämnden ser omfattande utmaningar de kommande åren. Samtidigt kan nämnden konstatera 

flertalet mycket positiva förändringar. Att ett nytt vård- och omsorgsboende kommer att stå klart 

i slutet av 2019, skapar en positiv anda och ger också möjligheter till nya arbetssätt till gagn för 

kommunens invånare. Nämnden ser även att både uppföljning, analys och åtgärder förbättras. 

Det kommer att leda till flertalet möjligheter till rätt prioriteringar som kan bidra till både bättre 

resultat (där en stabil ekonomi ingår) och att medborgare, näringsliv och besökare upplever 

kommunen som mer attraktiv. 

Långsiktiga analyser och prognoser 

Nämnden har behov av mer kvalificerade analyser och prognoser för att kunna vidta rätt åtgärder 

och för att utföra åtgärderna på rätt sätt. Det har omnämnts i flera av ovanstående avsnitt och 

flera av verksamheterna har kommit en bit på väg. 

Individ- och familjeomsorgen har flera ärenden som kan komma att kräva placeringar. Därför 

krävs fler tidiga insatser. Bedömningen är att åtgärder bör vara familjebehandling och ytterligare 

stöd för föräldrar. Verksamheten har fortsatt höga tolkkostnader. 

När det gäller ensamkommande barn får kommunen en väsentligt minskad ersättning sedan den 

nya ersättningsformen trädde i kraft 2017-07-01, samtidigt som antalet barn kraftigt minskat. 

Som nämnts tidigare krävs fortsatt omställning av verksamheten, vilket innebär färre boenden 

och därmed färre medarbetare. 

Kompetensförsörjning 

Att lyckas rekrytera, och behålla, medarbetare för utbildningsverksamheten och vård och omsorg 

är en stor utmaning de kommande åren. Det handlar om omfattande pensionsavgångar och 

nationellt identifierad svårighet att rekrytera till utbildningsverksamheten. Behovet av rätt 

kompetens och att överbrygga språkliga hinder är redan i dagsläget en utmaning. Nämnden 

önskar vända detta till möjligheter. 

Lokaler 

Utbildnings- och omsorgsnämnden har verksamheter som ställer stora krav på god 

framförhållning av behov av ändamålsenliga lokaler. Samtidigt krävs en stor flexibilitet eftersom 

lokalbehoven varierar i förhållande till antalet förskolebarn och elever i skolan, per årskull. 

Ansvaret för lokaler ligger inom tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadsnämnden, men 

förvaltningen behöver utveckla den egna kompetensen att förutse och formulera behoven. 

Tekniska har inlett ett arbete för en ändamålsenlig process i det arbetet. 

Vård- och omsorgsboendet Tallmon Vård- och omsorgsboendet kommer att ha flertalet 

utmaningar många år framöver, de närmsta två åren eftersom området kommer att vara en 

byggarbetsplats. Parallellt pågår förberedelse och omställning av verksamheten. Utökningen av 
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platser blir omfattande och verksamheten behöver säkerställa minskade kostnader för boendet, 

såväl som att locka många nya medarbetare. Det handlar också om att avveckla de köpta 

boendeplatser som Älvkarleby kommun har i Gävle, såväl som att säkra intäkter för 

boendeplatser som inte är belagda de första åren. 

Biståndsbedömda och utförda insatser  

Trenden hittills har varit att biståndsbeslut ökar, både för insatser i hemmet och för 

korttidsenheten på Tallmon. Analysen av de egentliga skälen till ökningen behöver leda till rätt 

insatser. Under hösten färdigställde internrevisionen en inspektion. Den, tillsammans med 

översynen av hela vård och omsorg, kommer att ligga till grund för både bättre analysunderlag 

och åtgärder. 

Sedan 2018-01-01 gäller "Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård". Utvecklingsarbetet pågår tillsammans med region Uppsala. Det ställer stora krav på 

samordning, planering och anpassning till nya rutiner. 

Förebyggande arbete 

Nämndens förebyggande arbete är en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Det handlar om att 

göra en omfattande analys av alla verksamheter och komma fram till åtgärder där det kan ske en 

samverkan internt såväl som externt, för individens bästa. Några exempel kan vara hur 

elevhälsan samordnas, hur utbildningsverksamheten samverkar med individ- och 

familjeomsorgen, hur kommunen samverkar med Region Uppsala. Utifrån en trendanalys ser 

verksamheten inom vård och omsorg också över hur behoven för gruppbostad minskat och hur 

verksamheten behöver ställas om. Även hur det förebyggande arbetet kan byggas upp, utifrån 

arbetsterapeuter alternativt fysikterapeut, för att hitta lösningar som kan ersätta behov av 

hemtjänstinsatser, vilket kommer att vara prioriterat i framtiden. 

Rätt till heltid och möjlighet till deltid 

Nämndens verksamheter har många tjänster som inte är på heltid. För att kunna erbjuda 

heltidstjänster behöver kommunen tillsammans se över hur tjänster kan sättas samman, med 

hänsyn till kommunens alla verksamheter. Det gäller den överenskommelse som Sveriges 

kommuner och landsting har med regeringen. 

Digitalisering - till gagn för medborgaren och verksamheterna 

Flertalet kommuner och landsting nyttjar digitalisering till gagn för både medborgaren och 

verksamheterna. Utbildnings- och omsorgsnämnden har idag få digitaliserade verksamheter och behöver 

därför göra en översyn över områden som skulle bidra till ökad måluppfyllelse. Det kan gälla 

verksamhetsmål, ett mer effektivt arbetssätt, minskade kostnader, såväl som för att öka tillgänglighet för 

olika målgrupper bland kommunens medborgare. Att identifiera prioriterade områden och komma igång 

med utvecklingen är särskilt prioriterat de kommande åren.   

 



7 Ekonomiska sammanställningar 

7.1.1 Redovisningsprinciper 

Lagar och normgivning  

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 

lagen om kommunal redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal 

redovisning (RKR) med undantag för det som 

redovisas under rubriken ”Avvikelse från 

redovisningsprinciper”. 

Generella principer  

Intäkter redovisas i den omfattning det är 

sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 

kommer att tillgodogöras kommunen och 

intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed 

de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har 

upptagits till anskaffningsvärde där inget annat 

anges. Periodiseringar av inkomster och 

utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts 

post för post till det lägsta av verkligt värde 

och anskaffningsvärdet. 

Jämförelsestörande poster  

Jämförelsestörande poster särredovisas, när 

dessa förekommer, i not till resultaträkningen. 

Som jämförelsestörande betraktas poster som 

är sällan förekommande och överstiger 10 

mnkr. 

Intäkter  

Investeringsbidrag tas fr.o.m. 2010 upp som 

förutbetald intäkt och redovisas bland 

långfristiga skulder och periodiseras över 

anläggningens nyttjandeperiod. 

Skatteintäkter  

Den preliminära slutavräkningen för 

skatteintäkter baseras på SKL:s 

decemberprognos i enlighet med 

rekommendationen RKR 4:2. 

Kostnader  

Avskrivningar  

Avskrivning av materiella 

anläggningstillgångar görs för den beräknade 

nyttjandeperioden med linjär avskrivning 

baserat på anskaffningsvärdet exklusive 

eventuellt restvärde. På tillgångar i form av 

mark, konst och pågående arbeten görs inga 

avskrivningar 

Avskrivningstider  

Följande avskrivnings tider tillämpas normalt i 

kommunen: 

 Byggnader och tekniska anläggningar 

10 – 50 år 

 Fordon, maskiner och inventarier 3 – 

15 år 

Avskrivningsmetod  

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning 

d.v.s. lika stora nominella belopp varje år. 

Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. 

Gränsdragning mellan kostnad och 

investering  

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk 

eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 

tre år klassificeras som anläggningstillgång om 

beloppet överstiger gränsen för mindre värde. 

Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt 

prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns 

för materiella och immateriella tillgångar. 

Finansiella tillgångar  

Samtliga av kommunens placeringsmedel är 

klassificerade som omsättningstillgångar och 

är värderade till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. 

Pensioner  

Förpliktelser för pensionsåtaganden för 

anställda i kommunen är beräknade enligt 

RIPS07. 

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild 

avtalspension redovisas som 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 
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Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 

2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3). 

Övergången har gjorts i enlighet med 

föreskrifterna i K3s kapitel 35, vilket bland 

annat innebär att koncernföretagens 

jämförelsetal för 2013 har räknats om och att 

omräknade jämförelsetal presenteras i 

koncernföretagens samtliga räkningar och 

noter. 

Effekterna av koncernföretagens ändrade 

redovisningsprinciper har beaktats i den 

sammanställda redovisningen. Detta innebär 

att bolagen och kommunen använder olika 

redovisningsprinciper. Vid övriga avvikelser i 

redovisningsprinciper mellan kommunen och 

de kommunala bolagen är det den kommunala 

principen som används i den sammanställda 

redovisningen. 

Komponentredovisning 

Kommunen följer sedan redovisningsåret 2016 

rekommendation från RKR (RKR 11:4) 

gällande komponentredovisning. 

Komponentredovisning ska ske på alla 

tillkommande investeringar från 1/1-2016. För 

äldre anläggningar har komponentuppdelning 

gjorts av vissa nyare investeringar som är av 

större dignitet. 

Redovisningsmodell  

Nedan beskrivs redovisningsmodellens olika 

delar och sambandet mellan dessa. 

 I driftredovisningen beskrivs de enskilda 

verksamheternas redovisade kostnader och 

intäkter samt avvikelser mot budget. 

Resultaträkningen utgår från intäkterna och 

kostnaderna i driftredovisningen sedan dess 

summor justerats med interna poster. 

Resultaträkningen redovisar intäkter och 

kostnader samt visar hur förändringen av eget 

kapital uppkommit. Denna förändring kan 

också erhållas genom att jämföra eget kapital 

mellan två redovisningsår. Undantag från detta 

kan uppkomma vid byte av 

redovisningsprinciper, när direktbokföring mot 

eget kapital kan förekomma. 

I balansräkningen redovisas kommunens 

finansiella ställning vid en viss tidpunkt. Här 

redovisas hur kommunens kapital har använts 

och hur det har anskaffats. Kapitalet används 

till olika slags till-gångar som finansieras 

antingen av skulder och/eller eget kapital. 

Balansräkningens tillgångssida uppdelas i 

omsättningstillgångar och 

anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar 

består av likvida medel och tillgångar som på 

kort tid kan omvandlas till likvida medel. 

Anläggningstillgångar är fast och lös egendom 

avsedd för stadigvarande innehav t.ex. 

byggnader, maskiner och fordon. 

Skulderna uppdelas i långfristiga respektive 

kortfristiga skulder beroende på skuldernas 

löptid. Med kortfristiga avses i princip sådana 

som förfaller inom ett år från balansdagen. 

Eget kapital är differensen mellan tillgångar 

och skulder och indelas i rörelsekapital och 

anläggningskapital. 

Under avsättningar redovisas avsättning för 

pensioner, omstruktureringskostnader m.m. 

Rörelsekapitalet är skillnaden mellan 

omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 

Anläggningskapital är bundet kapital i 

anläggningar och utgör skillnaden mellan 

anläggningstillgångar och långfristiga skulder. 

Kassaflödesanalysen ger upplysning om hur 

medel har tillförts och hur dessa använts. Ett 

positivt saldo i kassaflödesanalysen innebär 

således att en del av de tillförda medlen 

använts till att förstärka de likvida medlen. 

Investeringarna redovisas nämndvis. 

Investerings- redovisningen summeras till 

posten nettoinvesteringar. Det är därmed en 

specifikation av samma post i 

kassaflödesanalysen. 



7.1.2 Ordlista och definitioner 

Anläggningstillgång  
En tillgång som ska användas permanent i 

verksamheten. t.ex. fastigheter, maskiner och 

bilar. 
 

Avskrivning  
En kostnad som ska motsvara tillgångens 

värdeminskning. Dessa kostnader för till-

gången fördelas över det antal år som 

avskrivningstiden är vald att ske. En maskin 

som köptes för t ex 100 000 kronor och 

avskrivningen sker på fem år, blir 

avskrivningen 20 000 kronor år (100 000/5). 
 

Avsättning  
Pengar sätts av för en skuld som uppstått men 

som ännu inte behöver betalas. Denna 

reservation görs för t ex skatteskulder som ska 

betalas. Vanligt är bland annat att pengar för 

att betala pensioner till personalen i framtiden 

avsätts. 
 

Balansräkning  
Visar värdet på kommunens tillgångar, skulder 

och eget kapital, som det var på sista dagen för 

året. Den dagen benämns också balansdagen. 
 

Bokslutsdisposition  
För att påverka det redovisade resultatet görs 

olika omflyttningar i resultaträkningen, som i 

sin tur då påverkar inkomstskatten. Civil- och 

skatterättsliga regler styr hur dessa 

omflyttningar får ske. 
 

Extraordinär intäkt/kostnad  
Intäkter och/eller kostnader som påverkar 

resultatet men inte anses normala för 

verksamheten. 
 

Finansiell  
Betyder att det handlar om pengar och dess 

värde. 
 

Finansnetto  
Skillnaden mellan finansiella intäkter och 

finansiella kostnader, det vill säga 

ränteintäkter och räntekostnader. 
 

Intäkt  
Är försäljningsvärdet av de prestationer (varor 

och tjänster) som levererats eller utförts under 

en viss tidsperiod. 
 

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 



7.1.3 Resultaträkning inkl. koncernen 

Resultaträkning (tkr) 

  Not Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

  2016 2017 2016 2017 

Verksamhetens intäkter 1 134 706 120 068 227 272 214 720 

Verksamhetens kostnader 2 -593 377 -612 196 -661 853 -685 662 

Avskrivningar 3 -21 798 -17 491 -39 449 -32 902 

Verksamhetens nettokostnader  -480 469 -509 618 -474 030 -503 843 

      

Skatteintäkter 4 406 688 421 029 406 688 421 029 

Generella statsbidrag och utjämning 5 104 603 109 797 104 603 109 797 

Finansiella intäkter 6 1 996 2 298 580 744 

Finansiella kostnader 7 -2 193 -1 991 -5 340 -4 991 

      

Resultat före extraordinära poster  30 625 21 515 32 501 22 735 

      

Extraordinära intäkter  0 0 0 0 

Extraordinära kostnader  0 0 0 0 

      

Skattekostnader  0 0 -1 050 -553 

      

Årets resultat  30 625 21 515 31 451 22 182 



7.1.4 Balansräkning inkl. koncernen (tkr) 

Balansräkning (tkr)  Not Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

  2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 

TILLGÅNGAR      
      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar 8 1 031 2 293 1 031 2 293 

Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggn. och tekniska anl. 9 226 694 286 311 511 952 578 667 

Maskiner och inventarier 10 8 794 7 512 77 371 73 711 

Finansiella anläggningstillgångar 11 44 851 44 932 39 167 39 240 

Summa anläggningstillgångar  281 370 341 049 629 521 693 911 
      

Omsättningstillgångar      

Exploateringsfastigheter m.m. 12 2 192 2 192 2 192 2 192 

Fordringar 13 42 860 29 879 49 954 37 084 

Kortfristiga placeringar 14 1 075 1 100 1 041 1 041 

Kassa och bank 15 52 765 45 621 66 719 107 591 

Summa omsättningstillgångar  98 892 78 793 119 905 147 907 
      

SUMMA TILLGÅNGAR  380 262 419 841 749 425 841 818 
      

EGET KAPITAL , AVSÄTTNINGAR, SKULDER    
      

Eget kapital      

Ingående värde  134 328 146 552 302 848 147 658 

Reservfond  0 0 0 70 000 

Uppskrivningsfond  0 0 0 412 

Balanserat resultat  0 0 0 97 831 

Resultatutjämningsreserv  18 399 25 967 18 399 25 967 

Aktieägartillskott  0 0 0 0 

Årets resultat  12 225 13 947 13 052 14 614 

Summa eget kapital 16 164 952 186 466 334 299 356 482 
      

Avsättningar      

Pensioner 17 43 964 46 028 43 964 46 028 

Övriga avsättningar 18 189 196 997 2 063 

Summa avsättningar  44 153 46 224 44 961 48 091 
      

Skulder      

Långfristiga skulder 19 50 350 74 937 215 871 288 023 

Kortfristiga skulder 20 120 807 112 213 154 294 149 222 

Summa skulder  171 157 187 150 370 165 437 245 
      

SUMMA EGET KAPITAL 
AVSÄTTNINGAR, SKULDER  

380 262 419 841 749 425 841 818 

      

Ställda panter  Inga Inga Inga Inga 

Ansvarsförbindelser för pensioner 21 213 086 205 305 213 086 205 305 

Borgensförbindelser 22 172 376 219 595 6 229 6 108 



7.1.5 Kassaflödesanalyser inkl. koncernen (tkr) 

  Not Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

  2016 2017 2016 2017 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

      

Årets resultat  30 625 21 515 31 451 22 182 

Justering för av-/nedskrivningar 3 21 798 17 491 39 449 32 901 

Justering för gjorda/i anspråk avsättningar 
17,1

8 
-2 029 2 071 -1 756 3 130 

      

Medel från verksamheten före      

förändring av rörelsekapital  50 395 41 077 69 142 58 213 

      

Ökning (-) minskning (+) exploatering/förråd 12 4 803 0 4 803 0 

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar 13 8 791 12 981 8 598 12 869 

Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder 20 5 904 -8 594 9 259 -5 073 

      

Kassaflöde från den löpande verksamheten  69 893 45 464 91 801 66 010 

      

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

      

Investering i materiella anläggningstillgångar 
8,9,
10 

-16 622 -77 282 -43 761 -98 540 

Försäljning av mat. anläggningstillgångar 
8,9,
10 

216 197 599 1 324 

Investering finansiella anläggningstillgångar 11 0 -342 9 -342 

      

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -16 406 -77 428 -43 153 -97 559 

      

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

      

Ökning(+) minskning (-) långfristiga skulder 19 -49 549 24 586 -49 820 72 152 

Ökning (-) minskning (+) långfristiga fordringar 11 -5 283 260 -5 282 269 

Utdelning    0  

      

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -54 832 24 846 -55 102 72 421 

      

ÅRETS KASSAFLÖDE (inkl kortfr plac)  -1 345 -7 118 -6 453 40 872 

      

      

Likvida medel vid årets början  55 184 53 839 74 213 67 760 

Likvida medel vid årets slut  53 839 46 721 67 760 108 632 

      

Årets kassaflöde enligt balansräkningen  -1 345 -7 118 -6 453 40 872 



7.1.6 Noter inkl. koncernen, tkr 

Not 1 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Verksamhetens intäkter 2016 2017 2016 2017 

Försäljningsintäkter 673 1 109   

Taxor och avgifter 20 580 17 045   

Hyror och arrenden 6 986 7 160   

Bidrag 100 340 86 859   

Försäljning av verksamhet och 
entreprenader 4 128 4 564   

Försäljning av exploateringsfastigheter 9 0   

Försäljning av anläggningstillgångar 1 990 3 331   

Summa 134 706 120 068 227 272 214 720 

Not 2 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Verksamhetens kostnader 2016 2017 2016 2017 

Personalkostnader -327 965 -351 062   

Bidrag -28 723 -30 017   

Köp av verksamhet -133 392 -125 634   

Lokalkostnader -27 514 -35 734   

Kostnader transportmedel inkl leasing  -3 992   

Förbrukning material/inv -17 301 -16 241   

Övriga främmande tjänster -30 434 -28 986   

Övriga kostnader -28 047 -20 529   

Summa -593 377 -612 196 -661 853 -685 662 

Not 3 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Avskrivningar 2016 2017 2016 2017 

Immateriella anläggningstillgångar  -318   

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar  -14 045   

Maskiner och inventarier  -3 128   

Summa -21 798 -17 491 -39 449 -32 902 



Not 4 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Skatteintäkter 2016 2017 2016 2017 

Preliminära medel för 2017 408 214 422 436 408 214 422 436 

Preliminär slutavräkning korrigering 
föregående år 388 504 388 504 

Preliminär slutavräkning innevarande år -1 914 -1 912 -1 914 -1 912 

Summa 406 688 421 029 406 688 421 029 

Not 5 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Generella statsbidrag och utjämning 2016 2017 2016 2017 

Inkomstutjämning 88 306 98 284 88 306 98 284 

Strukturbidrag 0 328 0 328 

Kostnadsutjämning 8 214 3 608 8 214 3 608 

Regleringsavgift -316 -91 -316 -91 

Avgift för LSS utjämning -16 425 -17 081 -16 425 -17 081 

Fastighetsavgift 16 767 17 016 16 767 17 016 

Generella bidrag 8 057 7 733 8 057 7 733 

Summa 104 603 109 797 104 603 109 797 

Not 6 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Finansiella intäkter 2016 2017 2016 2017 

Räntor på likvida medel och utlåning 238 106   

Utdelning på aktier och andelar 1 106 1 358   

Borgensavgift 410 694   

Övriga finansiella intäkter 242 139   

Summa 1 996 2 298 580 744 

Not 7 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Finansiella kostnader 2016 2017 2016 2017 

Räntekostnader -1 613 -963   

Ränta pensionsavsättning -483 -936   

Dröjsmålsräntor -4 -9   

Övriga finansiella kostnader -94 -82   

Summa -2 193 -1 991 -5 340 -4 991 



Not 8 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Immateriella 
anläggningstillgångar 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 

Ingående värde 823 1 031 823 1031 

Periodens investeringar 504 1 581 504 1581 

Avskrivningar -296 -318 -296 -318 

Nedskrivningar 0 0 0  

Försäljningar 0 0 0  

Utgående värde immateriella 
tillgångar 1 031 2 293 1 031 2 293 

Not 9 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Materiella anläggningstillgångar 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 

Markreserv     

Ingående värde 12 814 12 766   

Periodens investeringar 0 2 000   

Avskrivningar 0 0   

Försäljningar -48 -185   

Nedskrivning 0 0   

Omklassificering 0 1 044   

Utgående värde 12 766 15 625   

     

Verksamhetsfastigheter     

Ingående värde 172 026 164 331   

Periodens investeringar 8 533 65 719   

Avskrivningar -10 126 -9 886   

Försäljningar -68 -1 828   

Nedskrivning -6 034 0   

Utgående värde 164 331 218 335   

     

Publika fastigheter     

Ingående värde 36 121 37 293   

Periodens investeringar 3 218 3 655   

Avskrivningar -1 958 -2 232   

Försäljningar -88 0   

Nedskrivning 0 0   

Utgående värde 37 293 38 716   

     

Fastigheter för annan verksamhet     

Ingående värde 2 717 2 966   
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  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Periodens investeringar 360 2 470   

Avskrivningar -99 -98   

Försäljningar -12 0   

Nedskrivning 0 0   

Omklassificering 0 -1 044   

Utgående värde 2 965 4 295   

     

Exploateringsmark     

Ingående värde 9 340 9 340   

Periodens investeringar 0 0   

Avskrivningar 0 0   

Försäljningar 0 0   

Nedskrivning 0 0   

Utgående värde 9 340 9 340   

     

Summa mark, byggnader och 
tekniska anläggningar     

Ingående värde 233 017 226 696   

Periodens investeringar 12 110 73 844   

Avskrivningar -12 183 -12 216   

Försäljningar -216 -2 013   

Nedskrivning -6 034 0   

Omklassificering 0 0   

Summa utgående värde 226 694 286 311 511 952 578 667 

Not 10 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Maskiner och inventarier 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 

Maskiner     

Ingående värde 569 2 130   

Periodens investeringar 1 943 0   

Avskrivningar -382 -583   

Försäljningar 0 0   

Nedskrivning 0 0   

Utgående värde 2 130 1 547   

     

Inventarier     

Ingående värde 7 478 6 587   

Periodens investeringar 2 008 1 455   

Avskrivningar -2 899 -2 539   

Försäljningar 0 -12   
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  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Nedskrivning 0 0   

Utgående värde 6 587 5 491   

     

Bilar och andra transportmedel     

Ingående värde 24 21   

Periodens investeringar 0 0   

Avskrivningar -3 -3   

Försäljningar 0 0   

Nedskrivning 0 0   

Utgående värde 21 18   

     

Förbättringsutg.annans fastighet     

Ingående värde 0 0   

Periodens investeringar 0 70   

Avskrivningar 0 -3   

Försäljningar 0 0   

Nedskrivning 0 0   

Utgående värde 0 67   

     

Konst     

Ingående värde 0 56   

Periodens investeringar 56 332   

Avskrivningar 0 0   

Försäljningar 0 0   

Nedskrivning 0 0   

Utgående värde 56 388   

     

Summa maskiner, inventarier 
m.m     

Ingående värde 8 071 8 794   

Periodens investeringar 4 007 1 858   

Avskrivningar -3 284 -3 128   

Försäljningar 0 -12   

Nedskrivningar 0 0   

Summa utgående värde 8 794 7 512 77 371 73 711 



Not 11 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Finansiella anläggningstillgångar 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 

Aktier och andelar     

Andel i HBV Förening 40 40 80 80 

Andel i Inera 0 43 0 43 

FSF AB 2 000 2 300 2 000 2 300 

Aktier i Bionär 28 135 28 135 28 135 28 135 

Aktier i AB Älvkarlebyhus 5 000 5 000 0 0 

Älvkarleby Vatten AB 1 1 0 0 

Gästrike Vatten AB 500 500 500 500 

Summor aktier och andelar 35 676 36 018 30 715 31 058 

     

Obligationer och värdepapper     

Revers Gästrike Räddningstjänst 777 777 777 777 

Kommuninvest förlagslån 1 588 1 588 1 588 1 588 

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

     

Långfristiga fordringar     

Skuskärs IF Bandy 258 0 258 0 

Avbet.plan IFO 9 6 9 6 

Kommuninvest 5 543 5 543 5 543 5 543 

Revers Älvkarleby Vatten AB 1 000 1 000 0 0 

Uppskjuten skattefordran 0 0 277 269 

Summor långfristiga fordringar 6 810 6 549 6 087 5 818 

     

Summa finansiella 
anläggningstillgångar 44 851 44 932 39 167 39 240 



Not 12 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Exploateringsfastigheter m.m. 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 

Exploateringsfastigheter     

Ingående värde 6 995 2 192 6 995 2 192 

Investering under året 0 0 0 0 

Försäljning -4 803 0 -4 803 0 

Utgående värde 
exploateringsfastigheter m.m. 2 192 2 192 2 192 2 192 

Not 13 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Fordringar 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 

Kundfordringar 2 953 3 289   

Fordringar hos anställda 19 26   

Kortfristig del av långfristig fordran 64 4   

Fordringar hos staten 4 396 3 818   

Andra kortfristiga fordringar 169 17   

Förutbetalda kostnader 12 100 9 745   

Upplupna intäkter 23 160 12 981   

Upplupna ränteintäkter 0 0   

Upplupna skatteintäkter 0 0   

Summa fordringar 42 861 29 879 49 954 37 084 

Not 14 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Kortfristiga placeringar 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 

Aktier och andelar 1 073 1 098 1 039 1 098 

Obligationer och förlagsbevis 2 2 2 2 

Summa kortfristiga placeringar 1 075 1 100 1 041 1 100 

Not 15 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Kassa och bank 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 

Kontantkassa 16 3   

Bank 52 749 45 617   

Summa kassa och bank 52 765 45 620 66 719 108 632 



Not 16 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Eget kapital 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 

Ingående värde 134 327 146 552 302 848 147 658 

Reservfond 0  0 70 000 

Uppskrivningsfond 0  0 412 

Balamserat resultat 0  0 97 831 

Resultatutjämningsreserv 18 399 25 967 18 399 25 967 

Aktieägartillskott 0  0 0 

Periodens resultat 12 225 13 947 13 052 14 614 

Utgående värde 164 952 186 466 334 299 356 482 

Not 17 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Pensioner 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 

Avsatt till pensioner 34 460 35 978 34 460 35 978 

Avsatt till pensioner förtroende valda 681 1 274 681 1 274 

Avsatt till särskild avtalspension, 
visstidspension 266 0 266 0 

Löneskatt, 24, 26 %, på 
pensionsavs. enligt ovan 8 557 8 777 8 557 8 777 

Summa avsatt till pensioner 43 964 46 028 43 964 46 028 

Not 18 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Övriga avsättningar 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 

Medfinansiering citybanan 2 648 2 648 2 648 2 648 

Utbetalning 2014/2015/2016/2017 -2 459 -2 459 -2 459 -2 459 

Återbetalning 2017 0 7 0 7 

Latent skatt på obeskattade 
reserver 0 0 39 1 157 

Moms på förändrad avdragsrätt Ä-
byhus 0 0 145 0 

Uppskjuten skatt temporära 
skillnader/underskottsavdrag 0 0 564 0 

Skadeståndsanspråk Älvkarleby 
vatten 0 0 0 650 

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

Summa övriga avsättningar 189 196 997 2 063 



Not 19 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Långfristiga skulder 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 

Kommuninvest 50 350 70 650   

Skuld för investeringsbidrag 0 4 287   

Summa långfristiga skulder 50 350 74 937 215 871 288 023 

Not 20 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Kortfristiga skulder 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 

Kortfristig del av långfristig 
upplåning 30 100 8 200   

Leverantörsskulder 21 979 23 072   

Momsskuld 86 84   

Personalens källskatter, 
arbetsgivaravgifter m.m. 10 731 11 568   

Skulder till staten 899 857   

Övriga kortfristiga skulder 522 24   

Upplupna löner inkl. 
personalomkostnader 4 098 4 719   

Upplupna semesterlöner inkl. 
personalomkostnader 15 544 15 973   

Upplupen pension individuell del 
inkl. löneskatt 12 839 13 903   

Upplupna räntekostnader 101 11   

Förutbetalda skatteintäkter 1 132 3 322   

Övriga interimsskulder 22 759 30 481   

Differens i redovisningen 16 0   

Summa kortfristiga skulder 120 806 112 213 154 294 149 222 

Not 21 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Ansvarsförbindelser pensioner 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 

Ingående pensionsskuld 177 811 171 484 177 811 171 484 

Ränteuppräkning 1 629 1 613 1 629 1 613 

Basbeloppsuppräkning 938 3 468 938 3 468 

Utbetalningar -8 867 -8 864 -8 867 -8 864 

Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 0 

Aktualisering -487 -1 923 -487 -1 923 

Övrig post 432 -555 432 -555 

Ansvarsför. förtroendevald som inte 
ingår i ord. pensionsberäkning 

28 -1 28 -1 

Ansvarsförbindelse per 31 
december 

171 484 165 222 171 484 165 222 



Årsredovisning övergripande 79(86) 

Löneskatt 24,26 % 41 602 40 083 41 602 40 083 

Summa ansvarsförbindelser 
pensioner 

213 086 205 305 213 086 205 305 

Aktualiseringsgrad vid beräkning av 
ansvarsförbindelse 

91 % 91 % 91 % 91 % 

Not 22 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Borgensförbindelser 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 

Kommunala bolag 166 275 213 613 0 0 

Kommunalt förlustansvar 40 % av 
låneskulden 

42 32 42 32 

Bostadsrättsföreningar 5 727 5 669 5 727 5 669 

Övriga borgensförbindelser 332 282 332 282 

Fastigo - - 128 125 

Summa borgensförbindelser 172 376 219 595 6 229 6 108 

Specifikation Not 22 

* 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 2017-12-

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 2017-12-31 uppgick kommuninvest i Sverige 

AB:s totala förpliktelse till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 

kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 336 631 616 kronor och 

andelen av de totala tillgångarna uppgick till 342 609 303 kronor. 

Hantering av kommunens borgensförbindelser 2017 inkl. riskbedömning 

Allmänt 

Älvkarleby kommun har per 2017-12-31 tecknade borgensförbindelser på 219,6 mnkr vilket 

fördelar sig på AB Älvkarlebyhus (150 mnkr), Älvkarleby Vatten AB (63,6 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 2017. 

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 
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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 2017-12-31 

    

AB Älvkarlebyhus Kf § 361 150 000 000 149 937 500 

 
Dnr 125/05.045 

  

 
Kf § 168 

  

 
Dnr 2015/105 

  

    
Älvkarleby Vatten AB Kf §18  61 000 000 58 000 000 

 
Dnr 2015/10.045 

  

 
Kf § 12 7 600 000 5 675 000 

 
Dnr 2015/140 

  

    
Älvkarleby golfklubb Kf § 14 1 200 000 281 912 

 
Dnr 43/1985 006.387 

  

    
HSB BRF 203 Boda Kf § 297 6 909 187 5 668 664 

    Dnr 257/85 
  

    
SBAB & AB Balken 
finans (se specifikation 
nästa sida) 

  
32 000 

Summa 
 

226 709 187  219 594 076 

 



ANSVARSFÖRBINDELSER 

Kommunala ansvarsförbindelser för statligt kreditgaranterade bostadslån per  

31 december 2017. 

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  45 180 

 

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  34 14 

 

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. 



7.1.7 Nämndernas resultat, driftredovisning 

Driftredovisning (tkr) 

  
Redovisning Avvikelse 

mot 
Redovisning Avvikelse 

mot 

 2016 budget 2016 2017 budget 2017 

     

Revision     

Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader -550 54 -499 119 

Nettokostnader -550 54 -499 119 

     

Kommunstyrelse     

Intäkter 5 262 -126 12 042 1 967 

Kostnader -47 131 2 655 -56 824 5 873 

Nettokostnader -41 869 2 529 -44 782 7 840 

     

Samhällsbyggnadsnämnd     

Intäkter 63 865 11 430 48 601 2 161 

Kostnader -96 874 -1 961 -85 035 4 739 

Nettokostnader -33 009 9 469 -36 434 6 900 

     

Utbildnings-och omsorgsnämnd     

Intäkter 108 950 32 352 99 357 21 929 

Kostnader -496 260 -20 033 -517 090 -25 091 

Nettokostnader -387 310 12 319 -417 733 -3 162 

     

Driftprojekt     

Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader -6 416 -6 416 0 0 

Nettokostnader -6 416 -6 416 0 0 

     

Finansförvaltning     

Intäkter 535 961 7 545 554 280 5 352 

Kostnader -36 183 4 -33 317 626 

Nettointäkter 499 778 7 549 520 963 5 978 

     

SUMMOR     

Intäkter 714 038 51 201 714 280 31 409 

Kostnader -683 414 -25 697 -692 765 -13 734 

Nettoresultat 30 624 25 504 21 515 17 675 



Årsredovisning övergripande 83(86) 

7.1.8 Nämndernas investeringar 

Investeringsredovisning (tkr) 

  
Redovisning Redovisning Avvikelse 

mot 

 2016 2017 budget 2017 

    

Kommunstyrelse    

Utgifter 1 669 1 596 3 474 

    

Samhällsbyggnadsnämnd    

Utgifter 14 194 74 425 280 535 

    

Utbildnings-och omsorgsnämnd    

Utgifter 760 1 261 2 319 

    

SUMMA NETTOINVESTERINGAR 16 622 77 282 286 328 

Sammanställning över investeringar >500 tkr 

  Redovisning Budget 

 2017 2017 

   

PROJEKTERING TALLMON 18 752 282 624 

TILLBYGG TALLMON HUS O&P 30 504 31 000 

ÅTGÄRD RENING LAKVATT DRAGMOSS 2 470 8 046 

OMBYGGNAD KÖK,SÖRGÄRDET 6 405 6 607 

ASFALTERING GATOR O VÄGAR 2 133 2 500 

NY ISPIST/RÖRMATTA ISHALL 2 249 2 204 

YTTRE MILJÖ BODASKOLAN 1 818 1 700 

OMB. KYL-FRYSRUM ROTSKÄR  1 451 1 500 

HISS/LOKALANPASSN BRANDST 1 503 1 200 

UTRYMN.VÄG TRAPPHUS K-HUS 1 212 917 

PROCEEDO 561 565 

STRATSYS 612 535 

KÖP TALLMON 4:2 1 020 0 

KÖP TALLMON 4:6 518 0 



7 Revisionsberättelse 

Revisorerna har granskat siffrorna i årsredovisningen 2017 samt läst igenom förvaltningsberättelsen och 

har inte noterat några konstigheter. Vissa mindre kommentarer på årsredovisningen kommer dock med i 

revisionsberättelsen.  

Revisionsberättelsen har i dagsläget inte inkommit, den kommer att skickas ut separat. 

 

 



8 Kommunfullmäktiges ärenden 2017 

22 februari 2017 

§3  Valärenden Dnr 2017/22 
§4  Svar på interpellationen om 

huruvida det är lämpligt att 
politiker och tjänsteman 
undertecknar en insändare Dnr 
2016/120 

§5  Anmälan av medborgarförslag 
motioner och interpellationer 
(Motion angående ungdoms-
arbetslösheten i Älvkarleby 
kommun) Dnr 2017/30 

§6  Svar på medborgarförslag om 
anropsstyrd taxi till Gårdskär Dnr 
2016/117 

§7  Svar på medborgarförslag om 
trafiksäker gång- och cykelväg till 
Rullsand Dnr 2015/110 

§8  Låneram för nyupplån och 
omsättning av lån under tiden 
2016-12-01-2019-12-31 Dnr 
2016/125 

§9  Taxor för sporthallar Dnr 
2016/107 

§10  Taxor och avgifter för 
utbildnings- och omsorgs-
nämnden Dnr 2016/107 

§11  Ombudgetering av 
investeringsanslag från 2016 till 
2017 Dnr 2016/65 

§12  Kommunalt partistöd för 2017 
Dnr 2016/109 

§13  Revidering av förbundsordning 
för Samordningsförbundet 
Uppsala län Dnr 2016/69 

§14  Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter Dnr 
2015/118 

§15  Revidering av ägardirektiv för AB 
Älvkarlebyhus Dnr 2016/127 

§16  Enköping kommuns inträde i den 
gemensamma 
överförmyndarnämnden i 
Uppsala län Dnr 2016/137 

 

26 april 2017 
 

§19  Valärenden 
§20  Anmälan av medborgarförslag 

motioner och interpellationer 
(Motion om återinförande av 
oppositionsråd 2017-04-25) Dnr 
2017/63 

§21  Förslag till områdesbe-
stämmelser för Tegelbruket i 
Älvkarleby Dnr 2016/89 

§22  Svar på motion om finansiering 
av nybyggnationer Dnr 2016/50 

§23  Taxor och avgifter 2017 för 
Utbildnings- och omsorgs-
nämnden Dnr 2016/107 

§24  Medborgarförslag om 
hundlekgård Dnr 2016/38 

§25  Revidering av reglemente för 
Samhällsbyggnadsnämnden Dnr 
2017/35 

§26  Revisionsberättelse Dnr 2017/36 
§27-33 Beviljande av ansvarsfrihet för 

kommunstyrelsen, utbildning- 
och omsorgsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, 
valnämnden och de 
gemensamma nämnderna: 
överförmyndarnämnden, 
lönenämnden, IT-nämnden 

§34  Årsredovisning 2016 Älvkarleby 
kommun Dnr 2017/36 

 

19 juni 2017 
 

§36  Sammanfattning av 
allmänhetens frågestund (inga 
frågor ställdes) 

§37  Valärenden 
§38  Anmälan av medborgarförslag 

motioner och interpellationer 
(Motion om kommunal 
snöröjning i Älvkarleby kommun 
2017-06-18) Dnr 2017/88 

§39  Ansvarsfrihet för styrelsen i 
Samordningsförbundet, 
revisionsberättelse 2016, 
årsredovisning 2016 Dnr 
2017/62 

§40  Erbjudande om delägarskap i 
Inera Dnr 2016/40 

§41  Godkännande av likvidation av 
Regionförbundet Uppsala län 
Dnr 2016/40 

§42  POSOM - Ledningsplan Dnr 
2017/73 

§43  Reglemente för valnämnden Dnr 
2016/59 

§44  Svar på motion om ungdoms-
arbetslösheten i Älvkarleby 
kommun Dnr 2017/30 

§45  Tätortskarta för resenärer vid 
Älvkarleby station - motion Dnr 
2009/104 

§46  Medborgarförslag om för lite 
omklädningsrum vid Sörgärdets 
sporthall Dnr 2016/114 

§47  Motion om startande av kvälls-, 
helg- och nattöppen förskola 
(Nattis) Dnr 2014/12 

§48  Motion om öppet Wi-fi i 
kommunens lokaler samt på 
centrala platser Dnr 2016/98 

§49  Mål och budget 2018 med plan 
2019-2021 Dnr 2017/51 

§50  Skattesats 
 

27 september 2017 
 

§53  Valärenden 
§55  Information om Tallmon 
§56  Beslut om avfallstaxan för 2018 
§57  Redovisning partistöd Dnr 

2017/100 
§58  Motion om återinförande av 

oppositionsråd Dnr 2017/63 
§59  Motion om upphandla alla 

livsmedel med minimikrav i nivå 
med svensk djurskyddslag-
stiftning Dnr 2015/128 

 

25 oktober 2017 
 

§63  Anmälan av medborgarförslag, 
motioner och interpellationer 
(Medborgarförslag om färdtjänst, 
2017-10-18) Dnr 2017/120 

§64  Pensionspolicy i Älvkarleby 
kommun Dnr 2017/82 

§65  Styr- och redovisningsprinciper 
för Älvkarleby kommun Dnr 
2016/95 

§66  Förslag till Internhyresmodell för 
Älvkarleby kommun Dnr 2016/96 

§67  Kommunens åliggande enligt lag 
om elektriska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare Dnr 

2017/108 
§68  Sammanträdesplan 2018 
 

29 november 2017 
 

§70  Sammanfattning av allmän-
hetens frågestund (Hur 
kommunen förhåller sig till Gävle 
kommuns beslut om att lämna 
Inköp Gävleborg) 

§71  Valärenden 
§72  Anmälan av medborgarförslag 

motioner och interpellationer 
(Motion om förtur i bostadskön 
för personer över 65 som säljer 
sina villafastigheter) Dnr 
2017/129 

§73  Partistöd 2018 Dnr 2017/117 
§74  Delårsrapport 2017 Dnr 

2017/118 
§75  Förslag till taxa för tillsyn och 

tillstånd enligt Lagen om skydd 
mot olyckor (LSO) och Lagen om 
brandfarliga och explosiva varor 
(LBE) Dnr 2017/119 

§76  Taxor och avgifter 2018 Dnr 
2017/114 

§77  Lagen om valfrihetssystem – 
förfrågningsunderlag och 
ersättningsnivåer Dnr 2017/116 

§78  Förslag till detaljplan för del av 
Medora 168:60 samt 168:63, 
bostadsändamål Dnr 2016/73 

§79  Revidering av mål och budget 
2018 med plan 2019-2021 Dnr 
2017/51 

§80  Borgensförbindelse, regressavtal 
och avtal om medlemmarnas 
ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende 
derivat Dnr 2017/112 

 



Bilagor 

 Bilaga 1: AR 2017 preliminär - Alvkarlebyhus 

 Bilaga 2: Alvkarleby Vatten AB 2017 slutversion 
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