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Inledning

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

Den ekonomiska utvecklingen

Världsekonomin fortsatte sin återhämtning
under första halvåret, understödd av massiva
centralbankstimulanser i en rad länder. Den
globala tillväxten förväntas ligga kring 3,1 - 3,8
procent under 2016 - 2020, enligt
Internationella valutafonden, IMF och
regeringen. De låga räntorna, stark ökning av
sysselsättningen, stadigt ökande disponibel
inkomst och ett i utgångsläget högt hushålls-
sparande tyder, enligt regeringen, på fortsatt
hög konsumtionstillväxt i hushållen framöver.
Men införandet av krav på amorteringar på nya
bostadslån ger enligt regeringen en
motverkande kraft.

Svensk ekonomi växer i god takt, pådrivet av
stigande bostadsbyggande och kommunal
konsumtion under 2016. Detta kommer att
fortsätta även under 2017 men i något lägre takt.

Tillväxten i Euroområdet tilltog under 2016 men
är fortfarande ojämnt fördelad. Starkare
investeringsutveckling understödd av expansiv
penningpolitik och något expansiv finanspolitik
förväntas framöver. Tillväxten 2017 förväntas bli
lika hög som under 2016.

Den växande befolkningen och demografiska
förändringar samt det stora antalet asylsökande
ökar kraven på sektorn.

Arbetslösheten bedöms bli 6,8 procent för
helåret 2016 och falla till 6,3 procent under
2017. Sysselsättningsgraden beräknas öka från
66,6 procent 2015 till 67,5 procent 2017.

Kort sammanfattning av regeringens förslag
till budget

- Mer resurser till välfärden, 7,7 miljarder till kommunerna

år 2017.

- Lovskola införs från år 2017 och kommunerna tillförs 30

miljoner, år 2018 tillförs 60 miljoner.

- En ”läsa skriva räkna-garanti” genomförs från år 2018

och kommunerna tillförs 130 miljoner per år.

- Rätt till Komvux innebär en förstärkning med cirka 530

miljoner per år.

- Avdrag för resor till arbetet ger ett avdrag på 205

miljoner per år.

- Satsning på transportinfrastruktur med 3,7 miljarder

2019 och 5 miljarder 2020.

- 900 miljoner kronor för perioden 2017–2020 för att

förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

- Nivån för klimatklivet är för perioden 2017–2020 årligen

700 miljoner.

- Kompetensutveckling för tidsbegränsat anställda inom

äldreomsorg och hälso- och sjukvård, 50 miljoner 2017

och därefter 200 miljoner åren 2018–2019.

I budgetpropositionen läggs de 10 miljarderna till kommuner

och landsting in i utgiftsområde 25, vilket innebär att på sikt

kommer dessa medel att successivt öka kommuner och

landstings generella statsbidrag.

En miljard bidrag från staten motsvarar cirka 1 mnkr för

Älvkarleby kommun. Enligt beräkningar från SKL kommer

detta att tillföra Älvkarleby kommun 9,59 mnkr mot tidigare

beräknat 8,5 mnkr. Av de 9,6 miljonerna är 2 miljoner utifrån

befolkningsfördelning och 7,6 miljoner utifrån

flyktingvariabler.

SKL förordar dock att medel tillskjuts i det
generella statsbidraget framför ytterligare medel
som riktas mot verksamheterna. Inför år 2016
ökas de riktade statsbidragen med 18 miljarder.
Den administration som detta medför samt att
anpassa verksamheten till kriterier som ska
följas upp överstiger vida de intäkter som
erhålls.

Swedbanks bedömning av världsekonomin är
fortsatt svag tillväxt, låga räntor och populistiska
strömningar är tre teman som dominerar
prognosen för världsekonomin. De förutser att
den globala ekonomin fortsätter växa med
ungefär 3 procent om året under de närmaste
åren, med måttlig tillväxt i USA och
euroområdet. I USA mognar konjunkturen och
Swedbank räknar med en tillväxt i nivå med
långsiktig trendtillväxt, medan euroområdet
fortfarande återhämtar sig från skuldkrisen. På
tillväxtmarknaderna går utvecklingen isär. Vi ser
en fortsatt avmattning i Kina, något bättre
utsikter i Indien och en antydan till att tillväxten
vänder uppåt i Ryssland och Brasilien.
Sammantaget blir tillväxten precis så stark att
västvärldens centralbanker så sakta kan börja
normalisera penningpolitiken. Den blir däremot
inte tillräckligt stark för att stoppa den
framväxande populism som är ett hot mot
tillväxten på lång sikt.
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Periodens resultat och budgetutfall

För perioden januari-augusti redovisas ett resul-
tat på 56,9 miljoner kronor, mnkr. (Motsvarande
period 2015 redovisades 27,2 mnkr.) Resultatet
fördelar sig på följande sätt:

Periodens resultat och budgetutfall

Resultat enligt budget 3,4

Nämndernas budgetöverskott 45,1

Finansförvaltningens överskott 8,4

Summa 56,9

Verksamheternas nettokostnader för perioden
uppgick till 285,5 mnkr (292,0 mnkr), vilket
motsvarar en förbrukning på 59 % (62 %) av
årsbudgeten. Den linjära riktpunkten (8/12-delar
av årsbudgeten) är 67 %. Samtliga nämnder
ligger under riktpunkten. För stor vikt ska dock
inte läggas vid en jämförelse mellan
förbrukningen under de åtta första månaderna
och 8/12-delar av årsbudgeten, då årets sista
tertial är kostnadsmässigt extra belastande.

Under ”Finansförvaltning” på sidan 15 finns
kommentarer om övriga delar inom finansför-
valtningen.

Prognos resultat och budgetutfall helår

Prognostiserat resultat för 2016 uppgår till plus
9,8 mnkr, att jämföra med budgeterat resultat på
5,1 mnkr. En jämförelse med resultatet för
perioden januari-augusti, visar tydligt kost-
nadsbelastningen under sista tertialet. I snitt
tappar kommunen mellan 3 – 35 mnkr i resultat-
försämring under det sista tertialet. Att
kommunen ändå bara prognosticerar + 9,8
mnkr, efter ett delårsresultat på 56,9 mnkr, beror
bl.a. på;

- Osäkerhet kring flyktingkostnader/
ersättningar

- Indivíd och familjeomsorgens kostnader
för hem för vård och boende, m.m.

- Ev. åtgärder kring Tallmon under det
sista tertialet.

- Skollokalssituationen

Nämnderna, inkl. driftprojekt, prognostiserar en
budgetavvikelse på + 1,3 mnkr.

Utbildnings- och omsorgsnämnden prognostise-
rar ett budgetöverskott för helåret på 1,5 mnkr.
Vård och omsorg beräknas göra ett bud-
getunderskott på 3,4 mnkr för hela 2016, på
grund av bland annat ökade kostnader bör
boendet på Attendo. Övrig avvikelse avser i
huvudsak personalkostnader.

Kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen,
IFO, har de senaste åren eskalerat men har nu
bromsats upp och för 2016 prognosticeras ett
överskott på 2,5 mnkr. En bidragande orsak till
detta är det aktiva utvecklingsarbetet som skett
inom IFO under de senaste åren.

Utbildnings inkl. kost verksamheten prognosti
cerar ett överskott med 2,2 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämndens budgetutfall tyder
på ett resultat på budget.

Årsprognosen för kommunstyrelsen och
revisionen visar på överskott på 0,5 resp 0,1
mnkr mot budget.

Finansförvaltningens prognos för året signalerar
ett nettoöverskott på 3,4 mnkr

För utförligare information hänvisas till verk-
samhetsberättelserna.

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har fastställt följande finan-
siella mål för 2016:
* Årets resultat ska över en planperiod uppgå till
minst 2 % av skatteintäkter, kommunalekono-
misk utjämning och generella statsbidrag, vilket
f.n. motsvarar cirka 10 miljoner kronor per år.
Uppfyllelse: För delåret nås målet och
prognosen för helåret pekar också på att vi
nästan når målet, +9,8 mnkr.

* Under några år genomför kommunen stora
lånefinansierade investeringar, vilket negativt
påverkar soliditeten, som därför tillåts minska till
30 % vid utgången av 2019. Därefter är mål-
sättningen att soliditeten åter ska öka.

Uppfyllelse: Soliditeten vid utgången av 2015
uppgick till 34 %. Vid delårsperiodens slut hade
den ökat till 50 %, men vid årsskiftet beräknas
den sjunka till 37 % eller strax under.

* Likvida medel ska i genomsnitt uppgå till 15
mnkr.
Uppfyllelse: För 2016 hittills var medeltalet 45,6
mnkr och för de senaste 12 månaderna 45,5
mnkr. Bedömningen är, att målet kommer att
nås och kanske överskridas. Likvida medel var
20160831: 48,5 mnkr, (20151231: 54,1 mnkr).

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag

För beskrivning av uppfyllelse av fullmäktiges
mål och uppdrag hänvisas till bilaga 4.

Investeringar

Investeringsbudgeten 2016, inkl. tilläggsanslag,
uppgår totalt till 60,8 mnkr. Under perioden har
10,2 mnkr förbrukats och prognosen är 23 mnkr.
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Anläggningslån

Vid senaste årsskiftet uppgick skulden för
anläggningslån till 109,7 mnkr (kort plus lång
skuld). Per 31 augusti var skulden nere i 84,4
mnkr. Ett lån från Kommuninvest på totalt 19,5
mnkr har lösts under året och i övrigt har
amortering enligt plan skett med 5,8 mnkr.

Per 31 augusti har 63 % (50 %) av kommunens
lån en kortare räntebindning än ett år och 37 %
(40 %) har en räntebindning på mellan ett och
tre år. Den huvudsakliga kapitalbindningen
ligger på ett till två år, 46 %, och det övriga
kapitalet är jämnt fördelat mellan noll till ett år
respektive två till fem år.

Balanskravet

Det s.k. balanskravet innebär enligt kommunal-
lagen, att om en kommun redovisar ett negativt
resultat, ska detta regleras och det egna kapi-
talet återställas inom de närmaste tre åren.

Kommunen hade ett negativt resultat 2014 på
10,6 mnkr att balansera. Eftersom kommunen
har reglerat 2014-års negativa resultat finns inga
negativa resultata att balansera och då
prognosen för årets resultat är positivt, kommer
kommunen med stor sannolikhet undvika ett
negativt resultat att balansera efter 2016.

Några väsentliga händelser

Under första halvåret 2016 ökade kommunens
befolkning med 13 invånare till 9 306. 45
personer föddes och 44 personer avled. Övrig
ökning beror på att 289 flyttade in och 280
flyttade ut. Vid halvårsskiftet 2014 var invå-
narantalet 9 284. (Källa: SCB.)

Andel av befolkn. 15-64 år Aug-15 Aug-16

Öppet arbetslösa 5,5 4,5

Sökanden i program med
aktivitetsstöd 5,2 5,5

Totalt Älvkarleby 10,7 10,0

Totalt länet 5,5 5,6

Totalt riket 7,8 7,5

Antalet öppet arbetslösa (16-64 år) uppgick i
augusti till 195 (237) personer, en minskning
med 42 personer från augusti 2015. Antalet
arbetssökanden i program med aktivitetsstöd
ökade från 226 personer till 239. Antalet utan
arbete i mer än sex månader ökade med 23
personer till 303. Antalet nyanmälda platser
minskade från 35 till 14.

För ungdomar 18-24 år minskade den öppna
arbetslösheten från 54 personer i augusti 2014
till 39 personer samma månad 2015.

Även antalet sökanden i program med
aktivitetsstöd 18-24 år, minskade från 66 till 48
st. En prioriterad uppgift för kommunen är att i
samarbete med andra intressenter förbättra ar-
betsmarknaden och skapa sysselsättning.

Årets andelstal för mottagande i kommunen är
11 personer och dessa är mottagna. Totalt har
det flyttat in ca 70 personer till och med augusti.

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.

Integration deltar i två projekt med tekniska
avdelningen och kultur och fritid samt att man
driver ett eget projekt med språköversättning.

DUA, delegationen för unga till arbete, arbete
pågår utifrån avtal med Arbetsförmedlingen.

I samverkan med Landstinget, Arbetsför-
medlingen, Försäkringskassan och kommunen
har en lokal utvecklingsgrupp bildats under
Samordningsförbundet (Lokus-grupp).

Barnantalet i Älvkarleby är lägre än tidigare och
den fjärde avdelningen på Tallbackens förskola
har inte öppnats. I Skutskär har Tallkottens
förskola utökats successivt under våren för att
täcka behovet av förskoleplatser, vilket täckts av
migrationsmedel. Förändringar inom
förskoleverksamheten har genomförts för att
täcka behov av särskilt stöd, och för att skapa
goda förutsättningar för nyanlända barn.
Det är fortfarande lång kö för att påbörja
Svenska för invandrarstudier. Under hösten
skrivs dessa in i den så kallade ”slussen” för att i
viss mån kunna påbörja språkstudier inom
språk-/studieverkstadsverksamheten, vilken
utökas med personal och i tid.

Kommunen har ännu inte kunnat lösa behovet
av lokaler för elevutrymmen och elevkök för
KunDas verksamheter, i enlighet med beslut i
kommunfullmäktige 2015.

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.
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Detaljplanearbeten med bland annat Kopphus-
landet, Siggeboda/Älvkarlebyhus, Bodaån och
”Tre små rum” pågår liksom arbete med
områdesbestämmelser för Tegelbruket. I flera av
planerna har och förväntas konsultutredningar
genomföras under hösten, vilka ännu inte
belastat budget.

Försäljning av tomter på Nybogård i Älvkarleby
har påbörjats och pågår löpande. Alla tre
tomterna på Sand är sålda. Försäljning har skett
av den tidigare bussdepån på södra
industriområdet.

Planering sker för att anlägga kolonilotter och
fler bostäder på område vid Västermarn. Arbete
pågår för att placera en hundrastgård centralt i
Skutskär.

Kommunala bolag

AB Älvkarlebyhus
Resultatet för perioden uppgick till 5,0 (2,1)
mnkr. Budgeterat resultat för perioden uppgick
till 3,2 mnkr. Prognosticerat resultat för helåret
2016 uppgår till 6,5 mnkr. Budgeten uppgår till
5,0 mnkr. Omsättningen för perioden uppgick till
52,5 mnkr och rörelsens kostnader uppgick till
39,8 mnkr.

Underhållet för hela året beräknas ligga något
under budget medan driftskostnaderna hamnar
över budget.

Hyresbortfallet på bostäder, tillsammans med
rabatter, uppgick till 482 tkr, (555). En positiv
budgetavvikelse på 218 tkr prognostiseras för
helåret. För lokaler är årsprognosen i paritet
med budget.

Bland årets underhållsinsatser som genomförs
ärt stamrenovering Båtmans- och Ridderdals-
vägen, samt byte av lägenhetsdörrar på Bergs-
vägen. En annan stor post utgörs av fasad-
renovering, fördelade över hela beståndet.

Älvkarleby Vatten AB
Älvkarleby kommun ingår i Gästrike Vatten-kon-
cernen tillsammans med Gävle, Hofors och
Ockelbo kommuner. Gästrike Vatten AB är mo-
derbolag och som dotterbolag finns ett anlägg-
ningsbolag för respektive kommun. Älvkarleby
Vatten AB är huvudman för den allmänna vat-
tenförsörjningen och avloppshanteringen i Älv-
karleby kommun.

För perioden redovisas ett nollresultat, samma
som fjolåret. Dock finns ett överskott på 2,0
mnkr (3,3 mnkr), men detta redovisas i
balansräkningen som överuttag från (=skuld till)
va-kollektivet. Överuttaget beror dels på ökade
intäkter (försäljningar av engångskaraktär till två
storförbrukare), dels på lägre kapitalkostnader
beroende på eftersläpning på investeringssidan.
Om överuttag redovisas för helåret, ska
reglering gentemot va-kollektivet ske inom en
treårs-period. Helårsprognosen visar på ett
nollresultat, men med ett underuttag på 4,7
mnkr vilket är 1 mnkr sämre än budget.

Nettoomsättningen uppgick under perioden till
18,8 (17,1) mnkr och rörelsens kostnader upp-
gick till 18,0 (16,3) mnkr.

Periodens investeringar uppgick till 2,4 (1,7)
mnkr och prognosen för hela årets investeringar
är 10,5 mnkr, vilket är lika med budget.
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Personalvolym

2016-08-31 uppgick antalet månadsanställd
personal till 665 (650) st. vilket motsvarar 631
(613) heltidstjänster1. Under perioden har 90
601 (98 223) timmar utförts av timavlönad per-
sonal. Detta motsvarar cirka 68,3 (74,4) års-
arbetare. (Beräknad utifrån beräkningsgrund
1980 timmar/årsarbetare – 1980/12 mån x 8
mån).

Lönekostnader, arvoden m.m.

Kostnaden (exkl. PO) för löner, arvoden och
ersättningar till personal, förtroendevalda,
uppdragstagare m.fl. uppgick till 143,8 (141,0)
mnkr.

Sjuklönekostnaden för arbetsgivarperioden
dag 1-14 samt 10 % dag 15-90 är drygt 2,6
(2,6) mnkr.

Mertid/övertid

Totala antalet mertids-/övertidstimmar för
perioden är 6 836 (7 607) timmar motsvarande
5,2 (5,8) årsarbetare och 10,3 (11,7)
timmar/anställd.

Uttagen kompledighet är 3 222 (4 000) timmar,
motsvarande knappt 3,0 (2,6) årsarbetare

1
Fr.o.m. 2015 ingår inte ”vilande” tjänster i uppgiften.

Sjukfrånvaro 2016

Totala antalet sjukfrånvarodagar genomsnitt
per månadsavlönad

Den totala sjukfrånvaron under 2016
motsvarar 20,2 (20,4) dag/månadsavlönad.

Hälsobokslut

Procent av de anställdas sammanlagda
ordinarie arbetstid, samtliga anställda

2015 2016

Total sjukfrånvaro 6,85 6,36

Sjukfrånvaro för kvinnor 7,23 6,98

Sjukfrånvaro för män 4,53 3,06

Sjukfrånvaron för
åldersgrupp

- 29 år 4,37 3,03

30 – 49 år 5,58 5,44

50 år - 8,76 8,14

Andel av total
sjukfrånvaro
som varat i 60 dgr eller
mer

42,22 39,67
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Kommunstyrelsen totalt
(tkr)

Utfall
jan-aug

2015

Utfall
helår
2015

Utfall
jan-aug

2016

Prognos

2016

Budget

2016

Avvikelse
Budget/progn.

2016

INTÄKTER
Verksamhetens intäkter 3 189 4 738 3 931 5 308 5 388 -80

KOSTNADER
Personalkostnader -13 769 -21 641 -14 113 -22 666 -23 518 852
Köp av verksamhet -5 976 -9 207 -3 473 -5 207 -5 166 -41
Övriga kostnader -12 494 -18 752 -12 438 -19 744 -19 532 -212
Summa kostnader -32 239 -49 600 -30 024 -47 617 -48 216 599

DRIFTSRESULTAT -29 050 -44 862 -26 093 -42 309 -42 828 519

Avskrivningar -919 -1 352 -912 -1 453 -1 453 0

FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader -78 -113 -72 -110 -115 5

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER

-30 048 -46 327 -27 077 -43 872 -44 396

Kommunbidrag (ram) 47 262 44 389 44 396

RESULTAT/PROGNOS 935 524 524

Nämnden, totalt

Bland kommunstyrelsens ansvarsområden
ingår bl.a. kommunövergripande planering och
utredning, medborgarservice, nämnd-
administration samt ekonomi- och HR-funktion
(inkl. bemanningsenheten) och näringslivs-
verksamhet.

Sammanfattande analys av prognosen
Under årets första åtta månader har 27,1 mnkr
förbrukats vilket innebär 61 % av årsbudgeten,
(2015 hade 65 % förbrukats samma period).
Tidigare prognoser har visat ett litet överskott
för KS-förvaltningen men nu visar prognosen
på ett överskott med 0,5 mnkr.

Samtliga verksamhetsområdet visar överskott
men framför allt Gemensam administration och
HR inkl bemanning.
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Verksamhetsområden (tkr) Utfall
jan-aug

2015

Utfall
Helår
2015

Utfall
jan-aug

2016

Prognos

2016

Budget

2016

Avvikelse
Budget/progn.

2016

Övergripande och näringsliv -11 987 -18 679 -12 853 -20 509 -20 528 19

Administration -10 966 -16 508 -6 997 -11 398 -11 513 115

Ekonomi -2 842 -4 503 -3 413 -5 176 -5 253 77

HR och bemanning -4 253 -6 637 -3 814 -6 789 -7 102 313

Totalt -30 048 -46 327 -27 077 -43 872 -44 389 524

Övergripande och näringsliv
Arbetet med ”Bilden av Älvkarleby” har som en
av fyra delar i tillväxtstrategin prioriterats under
året och en varumärkesplattform samt en
vision ska tas fram. Med stöd från
Regionförbundet har en utredning genomförts
rörande besöksnäringen, vilken ska ligga till
grund för en besöksnäringsplan. Under hösten
ska möten med den lokala besöksnäringen för
att förankra planen. Arbetet med utbyggnad av
bredbandsnätet i hela kommunen fortskrider
och går framåt. Ett lokalt krishanteringsråd har
inrättats för privat/offentlig samverkan kring
beredskapsfrågor. En större beredskapsövning
har genomförts i länet där Älvkarleby kommun
har deltagit med gott resultat.

Administration
Älvkarleby kommun lanserade offentlig sida på
Facebook i början på året. Ett projektarbete
pågår gällande förändrings- och
förbättringsarbete. Vi ingår i ett länsamarbete
kring E-tjänster. Ipads för alla förtroendevalda
har införts. Kommunikationsstrategin är
beslutad. Vi har infört struktur, ordning och
reda gällande våra styrdokument.

Ekonomi
Kommunen har under ett flertal år diskuterat
hur man ska komma framåt i den
administrativa utvecklingen för att få effektiva
administrativa rutiner och samtidigt förbättra för
chefer, politiker och ekonomers och deras
möjligheter att följa upp och analysera
kommunens verksamheter. För att möta upp
utvecklingsbehovet har projekt påbörjats inom
avdelningen.

Projekt som startat upp är:
• Proceedo ett inköpssystem som möjliggör

elektronisk hantering av hela inköpskedjan
från order/beställning till betalning av faktura.

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

• Ny kodplan planeras införa vid årsskiftet

• e-faktura.

HR och bemanning
En medarbetarenkät genomfördes i februari.
Ett dokument om förutsättningar för att bedriva
och utveckla ledarskapet i Älvkarleby kommun
färdigställdes i mars.

Bemanningen har haft ett fortsatt högt tryck i
rekryteringen, framför allt inför och under
sommarperioden.

Rehabverktyget Adato har införskaffats och är
implementerat, för att underlätta chefernas
arbete med rehabilitering. Utifrån den
lönekartläggning som har genomförts, har inga
osakliga löneskillnader kunnat identifieras.
Som ett led i att klargöra och formalisera det
systematiska arbetsmiljöarbetet, har dokument
upprättats för att säkerställa fördelningen av
arbetsmiljöuppgifter.



Måluppfyllelse

Målet beräknas inte att nås
Aktuell boll kopieras och 

läggs in i kolumnen "Måluppfyllelse"

Arbetet inte ännu påbörjat

Trend

Arbetet påbörjat 

OBS!! Endast till denna boll används 

trendpilarna!

Aktuell trendpil kopieras och 

läggs in i kolumnen "Trendkolumnen"
Pil betyder: Vi kan inte 

bedöma trend

Pil betyder: Målet kommer 

troligtvis inte nås

Vi går åt fel håll !!

Pil betyder: Målet kommer 

toligtvis nås.

Vi går åt rätt håll !!

 Målet uppnått

Bilaga 1
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UPPFÖLJNING MÅLUPPFYLLELSE 2016 Kommunstyrelsen

MÅLOMRÅDE 

(KF)

ÖVERGRIPANDE 

VISIONSTEXT(KF)
MÅL (KF)

NÄMND - Delmål 

(avgörande 

framgångsfaktorer) 

Verksamhetsplan/ 

Aktiviteter/Fokus

Följatal

(Uppföljningsmått)
Styrtal Uppföljning följatal

Måluppfyllelse

färgkod
Trend

Framtagande av 

budskapsplattformen 

"Bilden av Älvkarleby".

Fokusranking "Här är det 

bäst att bo"

Övre halvan är plac  

någonstans mellan 

1-145.

214

Medborgarenkät vart 3:e år 

(den senaste genomfördes 

år 2015)

Nöjdhet kommunen totalt. 

Medborgarenkät
ny enkät 2018

Skola och utbildning ska hålla hög 

kvalitet
- - - -

Översyn/revidering av 

översiktsplan (ÖP)
Översyn klar dec 2017

Initiera nyproduktion av 

hyresrätter

Utveckla, bevara och marknadsföra 

våra naturmiljöer

Sysselsättningsutveckling i 

branscher kopplade till 

besöksnäringen ska öka, 

antalet gästnätter ska öka.

Upphandling av extern 

aktör, framtagande av 

besöksnäringsprogram                                                   

Sysselsättningsutveckling i 

fyra branscher som kan 

anses ha koppling till turism 

(2015 var det 456 personer)

Sysselsättningut-

vecklingen ska öka med 

5%  (479 personer)

Statistik blir 

tillgänglig i slutet av 

året

Ett rikt kultur- och föreningsliv med 

fokus på barn och unga
- - - -

Implementering av 

handlingsplan för förbättrat 

företagsklimat.

Service till företag

2015 - 69 plac
Behålla nivån (69) 151

Implementering av 

handlingsplan för förbättrat 

företagsklimat.

Tjänstemäns attityder till 

företagande

2015 - 69 plac

Behålla nivån (69) 84

Implementering av 

handlingsplan för förbättrat 

företagsklimat.

Företagsranking totalt

2015 - 103 plac
Behålla nivån (103) 151

Region Gävleborgs projekt 

"Regional utbildning för 

Nyföretagare"

Antalet nygregisterade 

föetag/invånarantal 31/12

2014 - 2,6 st/invånarantal

5 st/invånarantal 31/12 3,8 (2015)

A
T

T
R

A
K

T
IV

 K
O

M
M

U
N

Vi vill att antalet invånare i 

kommunen ska fortsätta öka. 

För att det ska bli möjligt, är 

tillgång till bostäder och 

attraktiva tomter en 

nödvändighet för inflyttning.

Våra fina naturmiljöer är något 

vi måste vårda för framtiden 

och bidra till att flera människor 

kan ta del av.

Våra barn och unga ska ges 

möjlighet till bra utbildning och 

meningsfull fritid där 

föreningsstödet är viktigt att i 

möjligaste mån värna om.

För att ett samhälle ska 

utvecklas är det betydelsefullt 

att det finns ett aktivt 

företagande.

Antal medborgare  9300/2020

Ständiga förbättringar på 

rankinglistor över service 

till invånare. Där 

Älvkarleby kommun ska 

placera sig på övre halvan 

av listan av 290 

kommuner. Älvkarleby 

kommun ska nämnas i 

positiva ordalag i media

Tillgång till ett varierat utbud av olika 

boendeformer

Utveckla starkt näringsliv och varierat 

näringsliv

Ständiga förbättringar på 

rankinglistor över service 

till invånare. Där 

Älvkarleby kommun ska 

placera sig på övre halvan 

av listan av 290 

kommuner.
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Antal öppet arbetslösa 18-

24 år (44 st 2015)

Minska med 30% (31 

st)
Årsstatistik

Andel av registerbaserade 

arbetskraften 18-24 år 

(26,8% 2015)

Minska med 30% 

(18,8%)
Årsstatistik

Antal öppet arbetslösa och 

sökande i program med 

aktivitetsstöd 18-24 år:

- mer än 6 mån (65 st 2015)

Minska med 30% (46 

st)
Årsstatistik

-mer än 12 mån (33 st 

2015)

Minska med 30% (23 

st)
Årsstatistik

- (9 st 2015) Minska med 30% (6 st) Årsstatistik

-därav i öppet arbetslösa i 

mer än 6 mån (tidigare 

långtidsarbetslösa (5 st 

2015)

Minska med 30% (4 st) Årsstatistik

Antal helårsekvivalenter 

som försördes med sociala 

ersättningar och bidrag, 20-

64 år (893 st 2015)

Minska med 30% (625 

st)
Årsstatistik

- (18% 2015)
Minska med 30% 

(12,6%)
Årsstatistik

Kommunstyrelsens bilar 

ska vara miljöbilar år 2020

Se över behovet av 

laddningsbara 

stolpar/platser. 

Processkartläggning.

Kommunstyrelsens bilar 

ska vara fossilbränslefria 

från 2030.

Dialog med upphandlaren.

 Minskad bilanvändning 

inom kommunstyrelsens 

bilpool.

Processkartläggning

Sjukfrånvaro i kommunen 

(6,85% delåret 2014)
5% 6,36%

Personalomsättning

ledarskapsindex, 

medarbetarindex
Ledarskapsindex 81

Att kunna försörja sig själv är 

en grundläggande rättighet för 

alla. Vi vill satsa på åtgärder för 

att minska arbetslösheten och 

öka sysselsättningsgraden. 

Goda resultat inom området 

innebär förbättrade 

levnadsvillkor för såväl barn 

som vuxna. 

Vi behöver fortsätta och även 

utöka samarbetet med andra 

kommuner, vilket möjliggör för 

oss att kunna satsa mer på 

kärnområdena, vård, skola och 

omsorg.

Vi vill arbeta för att 

medvetandegöra alla i 

kommunen om vikten av att 

hushålla med våra 

energiresurser. Kunskap om 

miljöns betydelse ska 

genomsyra undervisningen i 

våra skolor.
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Minskad arbetslöshet och 

utanförskap. 

KF-nyckeltal: Arbetslösheten ska 

minst halveras till år 2020 baserat på 

2015 års siffror (26,8%)

Integration & samarbete 

mellan aktörer

Minskad miljöpåverkan.

KF-nyckeltal: Minskad 

energianvändning 10% år 2016, 20% 

år 2020, mäts från år 2014

Kommunens medarbetare 

är vår främsta resurs. Våra 

medarbetare är friska, 

engagerade och 

motiverade.

Gott ledarskap

Ledarskap
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God omsorg präglad av kvalitet och 

trygghet 
- - - -

Välutbyggd infrastruktur
Bredband i kommunen ska 

byggas ut.

Andel av befolkning med 

tillgång till 100 Mbit/s (33% 

2015)

75%
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Samhällets framtid är våra 

unga, därför är det viktigt att de 

får en bra start i livet. Därför 

ska kommunen tillhandahålla 

fullt utbyggd barnomsorg med 

god kvalitet. 

God kvalitet inom vård och 

omsorg kännetecknar en bra 

kommun, därför kommer vi att 

förstärka budgeten för att möta 

det ökande behovet av 

hemtjänst och platser för 

omsorgsboende. 

Vi vill arbeta för bättre tillgång 

till bredband som ger ökade 

möjligheter för människor att bo 

och arbeta i vår kommun, det 

skapar också bättre villkor för 

företagen.

Allmänna kommunikationer ska 

vara lättillgängliga, det ska vara 

enkelt att t.ex. arbetspendla.
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Strategiskt arbete med 

integration

Utrikesfödda inv 18-64 år 

med:

-vistelsetid 0-5 år efter 

uppehållstillstånd (4,7% 

2014)

-vistelsetid 6-10 år efter 

uppehållstillstånd (2,5% 

2014)

Statistik redovisas 

till årsredovisning

Vår finska minoritet 

upplever att kommunen 

ger en god service till 

målgruppen.

Kartläggning Nöjdhet

Tillgängligheten via vår 

hemsida och e-tjänster 

ska öka.

Informationsindex för 

kommunens:

-webbplats totalt (år 2015 

index 70)

-öppenhet och påverkan (år 

2015 index 63)

Ny slags mätning 

2016, själv-

granskning 

Nyckeltal gällande andel 

av inkomna ärende som 

kommer in digitalt ska öka.

Fler E-tjänster Antal e-tjänster

Andel elever som försökt 

påverka i olika 

sammanhang

Valdeltagande i 

kommunalval (84,6% 2014)

Nöjd Inflytande-Index - 

Påverkan (år 2015 index 

32)

Nöjd Inflytande-Index - 

Förtroende (år 2015 index 

38)

Nöjd Inflytande-Index - 

Information (år 2015 index 

47)

Nöjd Inflytande-Index - 

Kontakt (år 2015 index 40)

Andelen som upplever ett 

gott bemötande vid kontakt 

med kommunen 

Medborgarenkät 

2018
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Älvkarleby kommun ska präglas 

av öppenhet och delaktighet. 

Kommuninvånarna ska uppleva 

att det är lätt att få service från 

kommunens verksamheter. 

Det ska vara enkelt att söka 

och få information om 

kommunen. 

Hemsidan och e-tjänster ska 

fortsätta utvecklas.

Främja mångkultur och öppenhet
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Årets resultat når inte SKL:s 

rekommendationer enligt god 

ekonomisk hushållning på minst 2 % 

av skatteintäkter,  men är 

kommunens framtida målsättning. 

Korrekt budget och 

prognosverksamhet samt 

god och regelbunden 

uppföljning

Årets resultat, mnkr/år

Procentuell avvikelse 

KS, SBN och UTOM:

-prognos tertial - prognos 

delåret

-prognos delår - årsutfall

Årets resultat, prognos 9,8 mnkr.

Procentuell skillnad mellan 

delårsprognos mot tertialprognos

KS        230% (avvik. 365 tkr)      

SBN    -103% (avvik. -141 tkr)

UTOM -138% (avvik. 5 465 tkr)

Under några år genomför kommunen 

stora lånefinansierade investeringar, 

vilket påverkar soliditeten negativt, 

som därför tillåts minska till 30 % vid 

utgången av 2016. Därefter är 

målsättningen att soliditeten åter ska 

öka.  

37%

Likvida medel ska i genomsnitt under 

ett år uppgå till 15 miljoner kronor.
Likvida medel/år

Månadsmedelsaldo under 2016 

45,6 mnkr och de senaste 12 

månaderna 45,5 mnkr

Avtalstrohet 64%

God ekonomisk hushållning ur ett 

verksamhetsperspektiv

Kommunen ska årligen förbättra sitt 

kostnadsläge.  Uppföljning sker 

årligen mot standardkostnader

Avvikelse mot 

standardkostnad inom:

- förskola/barnomsorg 

(-1,2% år 2014)

-grundskola 

(5,9% år 2014)

-äldreomsorg 

(-3,0% år 2014)

-individ och familjeomsorg 

(88,8% år 2014)

Avvikelse mot standardkostnad 

inom:

- förskola/barnomsorg 

(4,4% år 2015)

-grundskola 

(2,6% år 2015)

-äldreomsorg 

(-0,2% år 2015)

-individ och familjeomsorg (30,9% 

år 2015)
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God ekonomisk hushållning ur 

ett finansiellt perspektiv
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Förvaltningschef: Bert-Ola Dahlgren
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Samhällsbyggnad totalt
(tkr)

Utfall
jan-aug

2015

Utfall
helår
2015

Utfall
jan-aug

2016

Prognos

2016

Budget

2016

Avvikelse
Budget/progn.

2016

INTÄKTER
Verksamhetens intäkter 32 511 53 509 34 784 56 168 52 435 3 733

KOSTNADER
Personalkostnader -13 732 -21 883 -17 497 -26 820 -25 988 -832
Köp av verksamhet -8 970 -16 579 -9 773 -16 344 -17 350 1 006
Övriga kostnader -21 880 -37 245 -21 891 -42 176 -39 032 -3 144
Summa kostnader -44 582 -75 707 -49 161 -85 340 -82 370 -2 970

DRIFTSRESULTAT -12 070 -22 198 -14 377 -29 172 -29 935 763

Avskrivningar -7 406 -11 509 -8 321 -13 318 -12 543 -775

FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader 0 0 0

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER

-19 476 -33 707 -22 698 -42 490 -42 478 -12

Kommunbidrag (ram) 38 030 42 478 42 478

RESULTAT/PROGNOS 4 323 -12 0

Nämnden, totalt

Samhällsbyggnadsnämndens ansvar omfattar
bygg- och miljöverksamhet, kultur- och fritids-
verksamhet, arbetsmarknad och integration,
(AmI), teknisk verksamhet (inkl. kommunens
fastigheter).

Sammanfattande analys av prognosen

Perioden januari till augusti har nämnden
förbrukat 22,7 mnkr, 53 % av årsbudgeten,
(2015 hade 51 % förbrukats samma period).

Totalt prognostiseras ett underskott med 12
tkr. Nämndens årsprognos är i princip lika med
budget.

Det är inom tekniska avdelningen som stora
avvikelser prognostiseras. Bland annat
försäljning av en fastighet, rivning av f.d.
Älvkarleö skola, förlust vid försäljning av tomter
och höga kostnader för Skutskärs idrottsplats.

Prognos för utökade driftmedel för tekniska
avdelningen som erhölls i budgetram (4 mnkr)
är plus 1,2 mnkr, det bidrar till att nämndens
totala budget håller.

Nämnden har beviljats totalt 2 550 tkr för fem
integrationsprojekt (extra bidrag från staten
som kommunen erhållit för integration).
Prognos för projekten är 1 625 tkr, överskott
återlämnas till finansförvaltningen.
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Verksamhetsområden (tkr) Utfall
jan-aug

2015

Utfall
Helår
2015

Utfall
jan-aug

2016

Prognos

2016

Budget

2016

Avvikelse
Budget/progn.

2016

Nämnd och förvaltningschef -984 -1 521 -1 170 -1 788 -1 698 -90

Bygg och miljö -2 488 -3 875 - 2 203 -4 618 -4 775 157

Kultur och fritid -8 043 -12 829 -7 918 -13 194 -13 247 53

Arbetsmarknad och integration -778 -1 272 -268 -1 071 -1 550 479

Teknisk avdelning -7 183 -14 210 -11 139 -21 819 -21 208 -611

Totalt -19 476 -33 707 -22 698 -42 490 -42 478 -12

Driftprojekt
TOTALBELOPP (tkr)

Utfall
jan-april

2015

Utfall
Helår
2015

Utfall
jan-aug

2016

Prognos

2016

Budget

2016

Avvikelse
Budget/progn.

2016

Driftprojekt 141 -141,5 545 817 0 -817

Nämnd och förvaltningschef
Under delårsperioden har nämnd och
förvaltningschef förbrukat 1,2 mnkr, vilket
motsvarar 69 % av budgeten. Verksamheten
prognostiserar ett resultat på minus 90 tkr.
Orsak är konsultkostnad för strategidagar för
avdelningschefer och höjd annonskostnad i
tidningen ”Norra Uppland”.

Bygg och miljö
Bygg- och miljöavdelningen har förbrukat 2,2
mnkr, vilket motsvarar 46 % av budget.
Verksamheten prognostiserar ett positivt utfall
på 157 tkr. Ökade intäkter med 290 tkr på
grund av taxehöjning inom miljöområdet och
ökade bygglovsavgifter under perioden.
Utökade kostnader för verksamhetsanpass-
ning av lokaler och möbelinköp samt för
konsultutredningar i planarbeten.

Kultur och fritid
Kultur- och fritid har under perioden förbrukat
7,9 mnkr, det motsvarar 60 % av budget.
Årsprognosen redovisar ett överskott på 53 tkr.
Återhållsamhet på många verksamheter bidrar
till den positiva prognosen, trots att obligatorisk
ventilationskontroll har utförts på Sporthallen
till en kostnad av 48 tkr. Den åtgärden är inte
budgeterad.

Arbetsmarknad och integration
Utfallet för arbetsmarknad är 268 tkr, vilket
motsvarar 17 % av årsbudget. Utfall för
integration är plus 8,3 mnkr, beloppet
innehåller 6,5 mnkr som överflyttats från 2015.

Arbetsmarknads prognos är ett plus på 479 tkr.
Personalkostnader beräknas bli lägre, på
grund av sjukdom och vakant chefstjänst

andra halvåret. Utbetalning av bidrag från
Arbetsförmedlingen blir ca 310 tkr högre
jämfört med budget på grund av att fler
personer är kvar i fas 3-åtgärden.

Integrations kostnadsprognos visar på plus
580 tkr (för högt lagd budget på inköp av
externa tjänster). Tolkarvoden och kostnader
för handledning för personer i instegsjobb blir
högre än beräknat. Nettoprognos alltid noll
eftersom verksamheten helt finansieras av
medel från Migrationsverket.

Teknisk avdelning
Tekniska avdelningen har förbrukat 11,1 mnkr,
vilket motsvarar 53 % av budget. Prognosen
pekar på ett underskott med 611 tkr.

Försäljning av bussgarage på Myrhagsgatan
gör att 850 tkr redovisas som överskott. Vakant
halvtidstjänst inom vaktmästeri för perioden
januari-maj ett plus på 85 tkr.

Prognos för utökad driftbudget med 4 mnkr är
totalt plus 1,2 mnkr. Omställningskostnader för
införande av fastighetsskötsel i egen regi
minus 160 tkr, väghållning plus 250 tkr och
underhållsreserv plus 1 175 tkr.

Kostnad för rivning av f.d. Älvkarleö skola blir
775 tkr, även nedskrivning av bokfört värde
med 500 tkr finns med i prognosen.

Underskott i prognos på exploaterings-
verksamheten med 872 tkr. Försäljning av 14
st tomter på Nybogård har skett till ett lägre
tomtpris än vad exploateringskostnaden är per
tomt.
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Årsprognosen för Skutskärs IP är minus 400
tkr, höjd kostnad för vatten- och avlopp (fast
mätaravgift) ca 130 tkr, läcka och ny pump på
kylanläggning samt läcka på rörmatta i ishall
med totalt 216 tkr. Nedskrivning av bokfört
värde med 54 tkr.

Fastighetsförvaltningens prognos är minus 860
tkr. Där är till största delen avskrivnings-
kostnader som blir högre jämfört med budget.
Orsak till det är att komponentredovisning har
införts på Rotskärsskolan och Bodaskolans
stora investeringar (ombyggnationer 2008-
2013). Även för Tallbackens förskola sker
komponentavskrivning. Underskottet regleras
mot Utbildnings- och omsorgsnämnden.

Driftprojekt
Det driftprojekt som finns med i redovisat
resultat för perioden är ”Mögelskada Östan-
gård”. Det är kapitalkostnader och
gemensamma kostnader för den utrymda
byggnaden. Budget saknas.

Investeringsbudget
Den totala investeringsbudgeten uppgår till
54,6 mnkr och därav är 13,1 mnkr anslag som
har flyttats över från 2015. Det ingår 24,5 mnkr
till Tallmoprojektet och 3,7 mnkr till ombyggnad
av kök på Sörgärdets skola. Förbrukat är 8,6
mnkr. Årsprognos är 20,3 mnkr. Stora projekt
som pågår är projektering Tallmon, säkerhet-
och passersystem och asfaltering av vägar.
Inköp av 3 st gräsklippare till park, IP och
fastighet har skett, totalt utgift 1,7 mnkr.

Väsentliga händelser

Bygg och miljö
Detaljplan för Gårdskärs förskola har antagits.
Detaljplanearbeten med bland annat
Kopphuslandet, Siggeboda/Älvkarlebyhus,
Bodaån och ”Tre små rum” pågår liksom
arbete med områdesbestämmelser för
Tegelbruket. I flera av planerna har och
förväntas konsultutredningar genomföras
under hösten, vilka ännu inte belastat budget.

Ärenden som krävt omfattande handläggning
har förekommit inom såväl bygg som
miljöområdet vilket påverkar intäkterna.

Verksamhetsanpassning av bygg- och miljös
lokaler har genomförts.

Bygg- och miljö har beviljats statliga medel och
deltar i ett projekt som har inletts tillsammans
med nordupplands och Gävleborgs
kustkommuner, för att ta fram underlag till
havsplanering.

Kultur och fritid
Biblioteket har haft 47713 besök under delårs-
perioden, vilket i stort sett överensstämmer
med antal besök samma period föregående år.

Kulturskolan har hållit i allsång på biblioteket
vid nio tillfällen. Elever från Kunda och SFI
kommer vid dessa tillfällen för att öva svenska i
och med sången och det är ca 50-60 personer
totalt som deltagit per gång.

En syrisk kulturdag anordnades och
uppslutningen var stor. Information gavs om
Syriens kultur, flykt samt krigets fasor och
hopp. Det var musikunderhållning och smak av
syrisk mat.

Fritidsgården Träffen har under vårterminen
haft 2 512 besök, en minskning med 118
besök jämfört med samma period förra året.
Detta beror troligtvis på en periodvis stökig
höst som skrämt bort många besökare. Sedan
årsskiftet arbetar alltid tre fritidsledare per kväll
och det gjorde att det oroliga kunde stävjas.

Fritidsgården Oasen minskade i antalet besök
under våren och stängdes i juni.

Ett första försök till aktivitetsvecka
genomfördes på Älvkarleby idrottsplats i juni.
En fritidsledare och ett tiotal föreningar
ordnade under veckan aktiviteter för
sommarlovslediga barn i åk 3-6. Cirka femton
föreningar anordnade aktiviteter för
sommarlovslediga barn, aktiviteterna samman-
ställdes i häftet ”Sommar 2016”.

Kultur och fritid tilldelades medel av de statliga
integrationsmedlen. Under nio veckor erbjöds
aktiviteter för sommarlovslediga ungdomar i
form av Sommarbussen. Aktiviteter erbjöds
varje vardag för ungdomar i åldern 12-17 år.
De flesta inom kommunens verksamhet och
några i samarbete med föreningar, men även
en del aktiviteter såsom go-cart, grott-klättring,
resa till Gröna Lund och badresa utanför
kommunen.
Ca 15 ungdomar har regelbundet deltagit vid
aktiviteterna. Endast vid 13 av 45 tillfällen har
flickor deltagit och då endast 2-3 stycken i
snitt.
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Två eftermiddagar i veckan under fem
sommarveckor har biblioteket haft en
arabisktalande resursperson som pysslat och
sysselsatt de mindre barnen. Alla barn i
årskurs 3 samt förskolorna i Marma, Älvkarleby
och Skutskär har fått se en teater.
Två aktiviteter har arrangerats vid Mötesplats
Marma som var mycket uppskattade. Resestöd
för upplevelser i kulturdagen ”Kalas i parken”
gavs till 70 personer på asylboendet.

Kungarnas promenad invigdes med en guidad
vandring 11 maj. Utefter slingan runt
fallenområdet finns åtta skyltar med
information om olika kungar med anknytning till
platsen. På varje skylt kan man med en
mobiltelefon scanna en QR kod och läsa mera
om kungen och en naturupplevelse med
anknytning till platsen. Alternativt lyssna på en
text inläst av elever från Sörgärdets skola.

Teknisk avdelning
Avtalet med Riksbyggen upphörde den 1 april
och avdelningen har tagit över fastighets-
skötseln i egen regi. Avdelningen har
omorganiserats för att uppnå de mål och
behov som finns för drift och skötsel på
kommunens fastigheter och allmänna
parkmarker.

Avdelningen har tilldelats medel av de statliga
integrationsmedlen. Projektet som initierats
och pågår har fokus på skötsel av kommunens
gröna miljöer på allmän platsmark och övriga
förvaltningsområden. Fem personer är
projektanställda och skötseln kommer att pågå
till och med oktober 2016.

Markanvisningssavtal har skrivits på tomtmark
i centrala Skutskär. Avdelningen har initierat ett
planarbete på Kopphuslandet som pågår.

Försäljning av tomter på Nybogård i Älvkarleby
har påbörjats och pågår löpande. Alla tre
tomterna på Sand är sålda. Försäljning har
skett av den tidigare bussdepån på södra
industriområdet.

Planering sker för att anlägga kolonilotter och
fler bostäder på område vid Västermarn.
Arbete pågår för att placera en hundrastgård
centralt i Skutskär.

Älvkarleö skola är riven och där planeras för
avstyckning av 2 tomter som ligger ute till
försäljning.

Den nya gångslingan som sträcker sig från
Rotskärsbron till Kullens fiskeläge blir klar
under september. Förfinad röjning pågår och
skyltar ska tas fram. Förberedelserna pågår nu
inför invigningen av slingan som namnsatts av
en privatperson.

Planering sker löpande för att förbättra
kommunens utemiljöer på skolor och förskolor.
Åtgärder som ny belysning, ny lekutrustning
med mera projekteras för Bodaskolan.
Handlingsplanen för lekplatser på allmän mark
har reviderats och ny åtgärdsplan tagits fram.

Åtgärder vid bussavstigning på Sörgärdets
skola har genomförts. Detta i kombination med
belysningsåtgärder på fasad och stolpe
förbättrar utemiljön och säkerheten för
skolbarnen.

Drift- och skötselavtal på kommunens
resestationer är uppsagt med Trafikverket från
den 1 augusti. Trafikverket utför arbetet på
samtliga stationer i länet. Trafikverket har
påbörjat förhandling för att teckna avtal med
alla berörda kommuner i länet, för att det ska
bli likställda avtal.

Trygghetsvandringarna som genomförts har
resulterat i en handlingsplan för föreslagna
åtgärder såsom förbättrad belysning,
skyltningar m.m. Fortsatt dialog ska hållas
mellan kommunen, polisen och allmänheten.

Arbetsmarknad och integration
Årets andelstal för mottagande i kommunen är
11 personer och dessa är mottagna. Totalt har
det flyttat in ca 70 personer till och med
augusti.

Andel asylsökande i Sverige har minskat
kraftigt i år, vilket avdelningen känner av. Det
som är osäkert är hur efterdyningarna av förra
årets kraftiga mottagande slår då många ännu
inte har kommit in i systemet.

Integration deltar i två projekt med tekniska
avdelningen och kultur och fritid samt att man
driver ett eget projekt med språköversättning.

DUA, delegation unga i arbete pågår utifrån
avtal med Arbetsförmedlingen.

I samverkan med Landstinget, Arbetsför-
medlingen, Försäkringskassan och kommunen
har en lokal utvecklingsgrupp bildats under
Samordningsförbundet (Lokus-grupp).



Måluppfyllelse

Målet beräknas inte att nås

Aktuell boll kopieras och 

läggs in i kolumnen 

"Måluppfyllelse"

Arbetet inte ännu påbörjat

Trend

Arbetet påbörjat 

OBS!! Endast till denna boll används 

trendpilarna!

Aktuell trendpil kopieras och 

läggs in i kolumnen 

"Trendkolumnen" Pil betyder: Vi kan inte bedöma trend

Pil betyder: Målet kommer troligtvis inte nås

Vi går åt fel håll !!

Pil betyder: Målet kommer 

toligtvis nås.

Vi går åt rätt håll !!

 Målet uppnått

UPPFÖLJNING MÅLUPPFYLLELSE 2016 Samhällsbyggnadsnämnden

MÅLOMRÅDE 

(KF)

ÖVERGRIPANDE 

VISIONSTEXT(KF)
MÅL (KF)

NÄMND - Delmål (avgörande 

framgångsfaktorer) 
Verksamhetsplan/ Aktiviteter

Följatal

(Uppföljningsmått)
Styrtal Uppföljning Följatal

Måluppfyllelse

färgkod
Trend

Antal medborgare  9300/2020

Det ska alltid  finnas kommunal mark att tillgå för tomter 

för bostäder och mark för industriändamål. Varje år ska 

minst en park eller aktivitetsplats anläggas eller rustas 

upp.            

Planreserv  för villatomter, flerfamiljsbostäder och 

industritomter ska utökas med minst motsvarande 

tillväxtmålet varje år.

Behovet av planer/tomter tas fram i samverkan mellan 

tekniska, bygg och miljö och näringsliv. Arbetsmodell 

för "planberedning" tas fram 2016. Flerårsprojekt-

tätortsnära naturslinga, förskönande i centrum i 

kommunens orter sker löpande. Skötselplan för lek 

och badplatser ska presenteras 2016.

Markreserver Industritomter 

Bostadstomter 

(Egen statistik) 

Nöjd Region Index -

Fritidsaktiviteter

Redovisas till 

årsredovisning

Skola och utbildning ska hålla hög 

kvalitet
- - - - - - -

Tillgång till ett varierat utbud av 

olika boendeformer
Centrumplan Bodaån

Bygg och Miljö och tekniska samverkar för att ta fram 

en detaljplan för att möjliggöra flerfamiljebostäder
Färdig detaljplan

Redovisas till 

årsredovisning

Utveckla, bevara och 

marknadsföra våra naturmiljöer

En karta med naturinformation och förslag på 

besöksvärda platser ras fram.                                                                                         

En promenadslinga anläggs i Älvkarleby.

Vill man skydda naturmiljöer, ex bilda naturreservat 

Rotskär måste resurser avsättas. Ej inplanerat 2016. 

Fritids- och kulturkontoret samarbetar med interna- 

och externa parter för framställning av karta samt 

promenadslinga.

Färdig karta och 

promenadslinga.

Kartan beräknas bli färdig 

under hösten.

Promenadslinga klar.

Ett rikt kultur- och föreningsliv med 

fokus på barn och unga

Långsiktiga beslut tas och eventuella förändringar 

börjar genomföras kring fördelning av det totala 

föreningsstödet, utifrån utredningen 2015.                                                                         

En kulturtrappa för barn i förskola och skola beslutas 

som garanterar barnen kulturupplevelser.  

 Sommarlovsaktiviteterna utvecklas tillsammans med 

föreningslivet.

Föreningslivet informeras om utredningen och kultur 

och fritid arbetar utifrån beslut/uppdrag från nämnden.                        

Kultur och fritid arbetar fram en kulturtrappa 

tillsammans med förskola och skola.                     

Tillsammans med föreningslivet utvecklas 

sommarlovsaktiviteterna. Samverkan sker även med 

integrationsavdelningen och möjlig externa parter.

Förändringar inom 

fördelningen av 

föreningsstödet.   

Färdig kulturtrappa.   

Sommarlovsaktiviteter

Stora förändringar kommer 

inte att genomföras.

Kulturtrappa ej påbörjat.

Sommarlovsaktiviteterna 

utvecklades delvis.

Utveckla starkt näringsliv och 

varierat näringsliv
- - - - - - -

Bilaga  2
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Vi vill att antalet invånare i 

kommunen ska fortsätta öka. För 

att det ska bli möjligt, är tillgång till 

bostäder och attraktiva tomter en 

nödvändighet för inflyttning.

Våra fina naturmiljöer är något vi 

måste vårda för framtiden och 

bidra till att flera människor kan ta 

del av.

Våra barn och unga ska ges 

möjlighet till bra utbildning och 

meningsfull fritid där 

föreningsstödet är viktigt att i 

möjligaste mån värna om.

För att ett samhälle ska utvecklas 

är det betydelsefullt att det finns 

ett aktivt företagande.
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Minskad arbetslöshet och 

utanförskap. 

KF-nyckeltal: Arbetslösheten minst 

halverad till år 2020  vaserat på 

2015 års siffror.

AmI:s arbete syftar till att  skapa samverkansvinster på 

individ-, organisations- och samhällsnivå  och ge en 

ökad effektivitet i arbetet med individer i behov av 

arbetslivs-inriktade insatser. AmI ska också utveckla 

nya metoder och samarbets-former genom samverkan 

med organisationer, myndigheter och näringslivet.

Inom samordnad arbetslivsinriktad insats med 

behovsanpassat stöd visar resultat per den 31 

december 2016 att av de individer som deltagit har 

minst 35 procent gått till arbete eller studier.

I den Lokala överenskommelsen mellan 

Arbetsförmedlingen och Älvkarleby kommun gällande 

unga i åldern 16 - 24 år anges att 

ungdomsarbetslösheten ska minska med minst 10 

personer årligen, oktober 2015 utgör referensmånad.

Ungdomsarbetslösheten 

minskar med minst 10 

personer.

Redovisas till 

årsredovisning

Minskad miljöpåverkan.

KF-nyckeltal: Minskad 

energianvändning 10% år 2016, 

20% år 2020, mäts från år 2014

Tekniska ska ha en energibesparingsplan för sina 

fastigheter klar 2016.

Energisamarbete med konsult startades upp under 

2015 för att upprätta en energiinventering. Utifrån 

denna inventering görs sedan en 

energibesparingsplan.

Total inköpt energi för 

Älvkarleby kommun, mätt i 

kWh/m²

Redovisas till 

årsredovisning

God omsorg präglad av kvalitet 

och trygghet 
- - - - - - -

Välutbyggd infrastruktur

Möjliggöra/underlätta cykel och bilpendling till 

kollektivtrafinpunkter. Dp för nya bostäder ska 

prioriteras i kollektivtrafiknärna lägen.

Redovisas till 

årsredovisning
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Samhällets framtid är våra unga, 

därför är det viktigt att de får en 

bra start i livet. Därför ska 

kommunen tillhandahålla fullt 

utbyggd barnomsorg med god 

kvalitet. 

God kvalitet inom vård och omsorg 

kännetecknar en bra kommun, 

därför kommer vi att förstärka 

budgeten för att möta det ökande 

behovet av hemtjänst och platser 

för omsorgsboende. 

Vi vill arbeta för bättre tillgång till 

bredband som ger ökade 

möjligheter för människor att bo 

och arbeta i vår kommun, det 

skapar också bättre villkor för 

företagen.

Allmänna kommunikationer ska 

vara lättillgängliga, det ska vara 

enkelt att t.ex. arbetspendla.
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Att kunna försörja sig själv är en 

grundläggande rättighet för alla. Vi 

vill satsa på åtgärder för att 

minska arbetslösheten och öka 

sysselsättningsgraden. Goda 

resultat inom området innebär 

förbättrade levnadsvillkor för såväl 

barn som vuxna. 

Vi behöver fortsätta och även 

utöka samarbetet med andra 

kommuner, vilket möjliggör för oss 

att kunna satsa mer på 

kärnområdena, vård, skola och 

omsorg.

Vi vill arbeta för att 

medvetandegöra alla i kommunen 

om vikten av att hushålla med 

våra energiresurser. Kunskap om 

miljöns betydelse ska genomsyra 

undervisningen i våra skolor.
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Älvkarleby kommun ska präglas av 

öppenhet och delaktighet. 

Kommuninvånarna ska uppleva att 

det är lätt att få service från 

kommunens verksamheter. 

Det ska vara enkelt att söka och få 

information om kommunen. 

Hemsidan och e-tjänster ska 

fortsätta utvecklas.

Främja mångkultur och öppenhet

Biblioteket ska ha bibehållen öppentid om 42 

timmmar/vecka och en spridning av 

programverksamhet ska erbjudas.                                                                                                       

 Integration ska prioriteras vid fördeling av 

studieförbundsmedel.Utveckla formerna för dialog med 

medborgare i planprocessen.

Programverksamhet planeras, genomförs och 

utvärderas.             

Studieförbundsverksamhet planeras och genomförs

Antal program, antal 

deltagare.    

Antal genomförda 

aktiviteter av 

studieförbund.

Årets resultat når inte SKL:s 

rekommendationer enligt god 

ekonomisk hushållning på minst 2 

% av skatteintäkter,  men är 

kommunens framtida målsättning. 

- - - - - -

Under några år genomför 

kommunen stora lånefinansierade 

investeringar, vilket påverkar 

soliditeten negativt, som därför 

tillåts minska till 30 % vid utgången 

av 2016. Därefter är målsättningen 

att soliditeten åter ska öka.  

- - - - - -

Likvida medel ska i genomsnitt 

under ett år uppgå till 15 miljoner 

kronor.

- - - - - -

God ekonomisk hushållning ur ett 

verksamhetsperspektiv

Kommunen ska årligen förbättra 

sitt kostnadsläge.  Uppföljning sker 

årligen mot standardkostnader

Avtalstrohet 100%
Kontrollera avtal innan inköp samt inventera, 

uppdatera och revidera befintliga avtal

100% avtalstrohet 

Inköpsansvarig
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God ekonomisk hushållning ur ett 

finansiellt perspektiv
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Utbildning- och
omsorgsförvaltningen totalt
(tkr)

Utfall
jan-aug

2015

Utfall
helår
2015

Utfall
jan-aug

2016

Prognos

2016

Budget

2016

Avvikelse
Budget/progn.

2016

INTÄKTER
Verksamhetens intäkter 38 989 68 046 80 804 95 270 76 598 18 672

KOSTNADER
Personalkostnader -167 522 -257 486 -168 796 -269 368 -264 707 -4 659
Köp av verksamhet -63 256 -113 469 -89 792 -141 369 -129 161 -12 208
Övriga kostnader -46 772 -73 982 -50 161 -80 970 -80 197 -773
Summa kostnader -277 551 -444 937 -308 749 -491 707 -474 066 -17 640

DRIFTSRESULTAT -238 562 -376 892 -227 945 -396 437 -397 468 1 032
Avskrivningar -1 450 -2 114 -1 125 -1 699 -2 161 462

FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter 5 7 20 20 0 20

Räntekostnader -2 -4 -2 -2 0 -2

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER -240 009 -379 002 -229 052 -398 118 -399 630 1 512

Kommunbidrag (ram) 383 208 398 330 398 330
Tilläggsram KunDa
överskott från föregående år 1 910 1 300 1 300

RESULTAT/PROGNOS 6 116 1 512

Nämnden, totalt
Utbildnings- och omsorgsnämnden ansvarar
inom utbildningsområdet för förskola, fritidshem,
förskoleklass, grundskola, särskola, gym-
nasieskola, kulturskola samt vuxenutbildningen
(KunDa) som drivs i form av intraprenad. Inom
omsorgsområdet består verksamheterna av
individ- och familjeomsorg, samt vård och
omsorg. Verksamheten för ensamkommande
barn är organiserad inom Individ- och
familjeomsorgen. Nämnden ansvarar även för
kommunens kostverksamhet.

Sammanfattande analys av prognosen
Administrationens prognostiserade underskott
beror främst på högre personalkostnader (bland
annat företagshälsovård) och ersättningar för
politiska aktiviteter.

Utbildningsverksamheternas prognostiserade
överskott beror främst på föräldraintäkter,
interkommunala ersättningar och lägre
kostnader för gymnasium.

Vård- och omsorgsverksamheternas prognos-
tiserade underskott beror främst på ökade
personalkostnader på grund av fler ärenden och
vikariekostnader, såväl som uppräkning av avtal

för köpta boendeplatser i Gävle. Kostnader för
arbetskläder är lägre än prognostiserat, på grund av bra
avtal.

Inom Individ- och familjeomsorgen verksamhet är det
så kallade ”hemmaplanslösning” som har bidragit till,
största del, överskottet.

Överskottet inom kostverksamheten beror främst på
lägre livsmedelskostnader.
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Verksamhetsområden (tkr) Utfall
jan-aug

2015

Utfall
Helår
2015

Utfall
jan-aug

2016

Prognos

2016

Budget

2016

Avvikelse
Budget/progn.

2016

Administration -5 072 -7 596 -4 153 -6 807 -6 500 -307

Utbildning -109 708 -177 669 -108 371 -187 072 -188 028 956

KunDa* -5 857 -8 519 -3 921 -9 224 -9 877 653

Kost -8 088 -12 530 -7 426 -12 435 -13 015 580

Vård och omsorg -82 131 -125 825 -82 948 -132 544 -129 165 -3 379

Individ- och familjeomsorg -32 440 -49 864 -34 218 -50 438 -52 947 2 509

Ensamkommande barn 3 288 3 000 11 985 402 -98 500

Totalt -240 009 -379 002 -229 052 398 118 -399 630 1 512

*inkl tilläggsram på 1 300 tkr till KunDa 2016, överskott från 2015 till 2016

Administration
Förvaltningsadministrationen har förbrukat 4,2
mnkr vilket motsvarar 64 % av budgeten
(76%). Verksamheten prognostiserar ett under-
skott på 307 tkr för helåret.

Utbildning
Utbildningsverksamheterna har förbrukat 108,4
mnkr vilket motsvarar 58 % av budgeten (61
%). Verksamheten prognostiserar ett överskott
på 956 tkr för helåret beroende bland annat på
högre intäkter för föräldraavgifter och
interkommunala ersättningar, samt lägre
gymnasiekostnader.

KunDa
Intraprenaden KunDas förbrukning på 3,9
mnkr motsvarar 40 % av budgeten (59 %)
Verksamheten prognostiserar ett överskott på
580 tkr för helåret.

Kost
Kostverksamheten har förbrukat 7,4 mnkr
vilket motsvarar 57 % av budgeten (65 %).
Verksamheten prognostiserar ett överskott på
580 tkr för helåret beroende att kostnaderna
för livsmedel är lägre då kommunen har ett bra
livsmedelsavtal.

Vård och omsorg
Verksamheterna inom vård och omsorg har
förbrukat 82,9 mnkr vilket motsvarar 64 % av
budgeten (68 %). Verksamheten prognos-
tiserar ett underskott på 3,4 mnkr för helåret
beroende på ökade sjukskrivningar, i början av
året, samt ökat vårdtryck.

Individ- och familjeomsorg
Verksamheterna inom individ- och
familjeomsorgen har förbrukat 34,2 mnkr vilket
motsvarar 65 % av budgeten (61 %). Att

verksamheten prognostiserar ett överskott på
2,5 mnkr för helåret beror främst på att det
förebyggande arbetet inte har kunna
prioriteras.

Ensamkommande barn
Verksamheten för ensamkommande barn
prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr.

Väsentliga händelser

Administration
Det prognostiserade underskottet inom
administrationen beror främst på högre
kostnader för nämndens politiker, tillfälligt
ökade personalkostnader, samt kostnader för
företagshälsovården.

Utbildning
Komponentavskrivningarna har inneburit en
högre kostnad än prognostiserat.

Ett antal verksamheter finansieras av statliga
medel, bland annat förberedelsegrupper för
nyanlända elever vid Bodaskolan, Sörgärdets
skola och Rotskärsskolan, såväl som nio
förstelärare

Barnantalet i Älvkarleby är lägre än tidigare
och den fjärde avdelningen på Tallbackens
förskola har inte öppnats. I Skutskär har
Tallkottens förskola utökats successivt under
våren för att täcka behovet av förskoleplatser,
vilket täckts av migrationsmedel. Förändringar
inom förskoleverksamheten har genomförts för
att täcka behov av särskilt stöd, och för att
skapa goda förutsättningar för nyanlända barn.

Det är fortfarande lång kö för att påbörja
Svenska för invandrarstudier. Under hösten
skrivs dessa in i den så kallade ”slussen” för
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att i viss mån kunna påbörja språkstudier inom
språk-/studieverkstadsverksamheten, vilken
utökas med personal och i tid.

Kommunen har ännu inte kunnat lösa behovet
av lokaler för elevutrymmen och elevkök för
KunDas verksamheter, i enlighet med beslut i
kommunfullmäktige juni 2015.

Kostverksamheten
Av kommunens tio tillagningskök används
Sörgärdets kök som mottagningskök, eftersom
en inspektion visat att omfattande renovering
krävs. Maten transporteras därför till köket,
vilket medfört en ökad kostnad. Ett ekonomiskt
överskott på grund av ett bra livsmedelsavtal.

Vård och omsorg
Vårdtyngden och vikariekostnader vid sjuk-
skrivningar är de väsentligaste skälen till
underskottet inom vård och omsorg. Under
sommaren ökade vårdtyngden väsentligt i
samband med utskrivningar från sjukhus,
behov av personlig assistans och dubbel
bemanning. Under ca 2,5 månader har
ökningen motsvarat över fyra heltidstjänster
inom hemtjänsten, utöver den förväntade
ökningen under sommaren. Kommunens
befintliga äldreboende, Tallmon, har fortsatt
haft problem med inomhusmiljön, med
väsentliga händelser under våren med behov
av åtgärder för att klara säkerhets- och
arbetsmiljökrav, vilket även bedömts påverka
sjukskrivningstalen.

Det uppräknade avtalet för boendeplatser i
Gävle är dyrare än budgeterat. Kostnaden för
arbetskläder är lägre än beräknat på grund av
ett bra avtal.

Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgens underskott
består till största delen av kostnader för
institutionsplaceringar, samt konsultkostnader
som nu minskat väsentligt i takt med att
verksamheten bemannas. Färdtjänstkostnader
är högre än budgeterat. Överskotten i
verksamheten beror främst på att vakanser
inneburit att det förebyggande arbetet inte har
kunna prioriteras. Vakanser förväntas vara
tillsatta innan årsskiftet.

Individ- och familjeomsorgens behov av sam-
lokalisering har ännu inte kunnat lösas, i
enlighet med beslut i kommunfullmäktige juni
2015.
Det påverkar samordningen negativt såväl som
det påverkar KunDas möjlighet att få tillgång till
utlovade lokaler.

Verksamheten för ensamkommande barn har
sedan december 2015 två hem för vård eller
boende, HVB. Verksamheten bedrivs med en
budget i balans. Antalet ensamkommande
barn har minskat väsentligt.



Måluppfyllelse

Målet beräknas inte att nås
Aktuell boll kopieras och 

läggs in i kolumnen "Måluppfyllelse"

Arbetet inte ännu påbörjat

Trend

Arbetet påbörjat 

OBS!! Endast till denna boll används 

trendpilarna!

Aktuell trendpil kopieras och 

läggs in i kolumnen "Trendkolumnen" Pil betyder: Vi kan inte bedöma trend

Pil betyder: Målet kommer 

troligtvis inte nås

Vi går åt fel håll !!

Pil betyder: Målet kommer 

toligtvis nås.

Vi går åt rätt håll !!

 Målet uppnått

UPPFÖLJNING MÅLUPPFYLLELSE 2016 Utbildning och omsorgsnämnden

MÅLOMRÅDE 

(KF)

ÖVERGRIPANDE 

VISIONSTEXT(KF)
MÅL (KF)

NÄMND - Delmål (avgörande 

framgångsfaktorer) 
Verksamhetsplan/ Aktiviteter

Följatal

(Uppföljningsmått)
Styrtal

Uppföljning 

Följatal

Måluppfyllelse

färgkod
Trend

Kostverksamhet: 

- kvalité

- brukarnöjhet

- serveringsmiljö

i skola och äldreomsorg
(egen enkätundersökning måste 

göras)

Statistik till 

årsredovisning

Nöjdhet med kommunen som 

arbetsgivare, index
(egen statistik måste tas fram)

Statistik till 

årsredovisning

Andel elever som börjar 

gymnasieutbildning (73,5% år 

2014)

-
Elevantal för få för 

att visa följatalet

Andel elever på 

introduktionsprogram (13,5% 

år 2014)

- 14,2%

Andel elever i årskurs 1 som 

kan läsa, kommunal regi (96% 

år 2015)
(egen statistik måste tas fram)

100% 96%

Meritvärde i årskurs 9, 

kommunal regi (205,7 p år 

2015)

210 p 181,1 p

Uppföljningsmått för att följa 

utveckling mellan årskurs 3 

och 9 (progression)
(egen statistik måste tas fram)

Statistik till 

årsredovisning

Tillgång till ett varierat utbud av olika 

boendeformer
- - - - - - -

Utveckla, bevara och marknadsföra våra 

naturmiljöer - - - - - - -

Ett rikt kultur- och föreningsliv med fokus på 

barn och unga

Antal deltagare i Kulturskolan 

(185 st 2015)
(egen statistik måste tas fram)

- 207 st

Utveckla starkt näringsliv och varierat 

näringsliv
- - - - - - -
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Vi vill att antalet invånare i 

kommunen ska fortsätta öka. För 

att det ska bli möjligt, är tillgång till 

bostäder och attraktiva tomter en 

nödvändighet för inflyttning.

Våra fina naturmiljöer är något vi 

måste vårda för framtiden och 

bidra till att flera människor kan ta 

del av.

Våra barn och unga ska ges 

möjlighet till bra utbildning och 

meningsfull fritid där 

föreningsstödet är viktigt att i 

möjligaste mån värna om.

För att ett samhälle ska utvecklas 

är det betydelsefullt att det finns 

ett aktivt företagande.

Skola och utbildning ska hålla hög kvalitet

Antal medborgare  9300/2020

Bilaga  3
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Fokus

Andel barn i befolkningen som 

ingår i familjer med 

ekonomiskt bistånd (11% år 

2014)

minus 2% årligen 

9% år 2016

Följatal för 2015 är 

ännu inte tillgängliga

Fokus

Andel unga vuxna med 

försörjningsstöd 18-24 år 

(12,8% år 2014)

minus 2% årligen

10,8% år 2016

Följatal för 2015 är 

ännu inte tillgängliga

Andel arbetslösa som uppbär 

försörjningsstöd (58,4% år 

2014)

minus 50%

29,2% år 2016

Följatal för 2015 är 

ännu inte tillgängliga

Andel vuxna med 

försörjningsstöd med 

försörjningshinder på grund av 

sjukdom, ohälsa (11,8% år 

2014)

minska andelen
Följatal för 2015 är 

ännu inte tillgängliga

Socioekonomisk 

sorteringsnyckel (6 år 2014)
minska

Följatal för 2015 är 

ännu inte tillgängliga

Minskad miljöpåverkan.

KF-nyckeltal: Minskad energianvändning 

10% år 2016, 20% år 2020, mäts från år 

2014

- - - - - - -

Andel brukare som är 

delaktiga i att utforma sin 

aktuella genomförandeplan 

(54% år 2015)

60% 90,6%

Andel brukare inom särskilt 

boende som har möjlighet att 

komma utomhus (50% år 

2015)

75% 80%

Andel brukare inom särskilt 

boende som har sociala 

aktiviteter (60% år 2015)

90% 59%

Andel aktualiseringar inom 

barn och familj är 

kvalitetssäkrade enligt barns 

behov i centrum
(egen statistik måste tas fram)

100% 100%

Välutbyggd infrastruktur - - - - - - -
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Älvkarleby kommun ska präglas 

av öppenhet och delaktighet. 

Kommuninvånarna ska uppleva 

att det är lätt att få service från 

kommunens verksamheter. 

Det ska vara enkelt att söka och få 

information om kommunen. 

Hemsidan och e-tjänster ska 

fortsätta utvecklas.

Främja mångkultur och öppenhet

Andel nöjda medborgare när 

det gäller service och 

delaktighet. (träffpunkter 

avses)
(egen statistik måste tas fram)
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Att kunna försörja sig själv är en 

grundläggande rättighet för alla. Vi 

vill satsa på åtgärder för att 

minska arbetslösheten och öka 

sysselsättningsgraden. Goda 

resultat inom området innebär 

förbättrade levnadsvillkor för såväl 

barn som vuxna. 

Vi behöver fortsätta och även 

utöka samarbetet med andra 

kommuner, vilket möjliggör för oss 

att kunna satsa mer på 

kärnområdena, vård, skola och 

omsorg.

Vi vill arbeta för att 

medvetandegöra alla i kommunen 

om vikten av att hushålla med 

våra energiresurser. Kunskap om 

miljöns betydelse ska genomsyra 

undervisningen i våra skolor.
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Samhällets framtid är våra unga, 

därför är det viktigt att de får en 

bra start i livet. Därför ska 

kommunen tillhandahålla fullt 

utbyggd barnomsorg med god 

kvalitet. 

God kvalitet inom vård och 

omsorg kännetecknar en bra 

kommun, därför kommer vi att 

förstärka budgeten för att möta det 

ökande behovet av hemtjänst och 

platser för omsorgsboende. 

Vi vill arbeta för bättre tillgång till 

bredband som ger ökade 

möjligheter för människor att bo 

och arbeta i vår kommun, det 

skapar också bättre villkor för 

företagen.

Allmänna kommunikationer ska 

vara lättillgängliga, det ska vara 

enkelt att t.ex. arbetspendla.

Minskad arbetslöshet och utanförskap. 

KF-nyckeltal: Arbetslösheten minst halverad 

till år 2020 baserat på 2015 års siffror

God omsorg präglad av kvalitet och trygghet 
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Årets resultat når inte SKL:s 

rekommendationer enligt god ekonomisk 

hushållning på minst 2 % av skatteintäkter,  

men är kommunens framtida målsättning. 

- - - - - - -

Under några år genomför kommunen stora 

lånefinansierade investeringar, vilket 

påverkar soliditeten negativt, som därför 

tillåts minska till 30 % vid utgången av 2016. 

Därefter är målsättningen att soliditeten åter 

ska öka.  

- - - - - - -

Likvida medel ska i genomsnitt under ett år 

uppgå till 15 miljoner kronor.
- - - - - - -

Procentuell skillnad mellan 

redovisad kostnad och 

standardkostnad

-Förskola/barnomsorg 

-1,2% år 2014

4,4% år 2015

Närma sig standardkostnaden 

för kommunen
4,4%

-Grundskola 

5,9% år 2014

2,6% år 2015

Närma sig standardkostnaden 

för kommunen
2,6%

-Äldreomsorg 

-3,0% år 2014

-0,2% år 2015

Närma sig standardkostnaden 

för kommunen
-0,2%

-Individ- och familjeomsorg 

88,8% år 2014

30,9% år 2015

Närma sig standardkostnaden 

för kommunen
30,9%

Sjukfrånvaro inom Utbildnings- 

och omsorgsförvaltningen
Minska

VOM - 9,17%

IFO - 10,12%

UT - 5,25%

KOST - 7,49%
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God ekonomisk hushållning ur ett 

finansiellt perspektiv

God ekonomisk hushållning ur ett 

verksamhetsperspektiv

Kommunen ska årligen förbättra sitt 

kostnadsläge.  Uppföljning sker årligen mot 

standardkostnader
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Finansförvaltningen (tkr) Utfall
jan-aug

2015

Utfall
helår
2015

Utfall
jan-aug

2016

Prognos

2016

Budget

2016

Avvikelse
Budget/progn.

2016

Intäkter 337 284 510 810 358 985 539 527 528 416 11 110
Kostnader -20 045 -34 166 -22 432 -43 933 -36 187 -7 746
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER 317 240 476 643 -336 553 495 594 492 229 3 365

Ansvarsområde

Finansförvaltningen ansvarar bland annat för
pensionskostnader, skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning samt finansnetto.

Pensioner
Enligt prognos, uttagen i januari 2016, kommer
årets pensionskostnad att överskrida budgeten
med ca 0,2 mnkr.

Personalomkostnadspåslag
Personalomkostnadspåslaget är rätt budget-
erat, för helåret.

Skatteintäkter
Enligt skatteprognosen per april från Sveriges
kommuner och landsting så blir intäkten enligt
budget.

Kommunalekonomisk utjämning och generella
statsbidrag
Fastställd nettointäkt uppgår till 121,3 mnkr
vilket överstiger budgeten med 10,8 mnkr, men
då prognosticeras att 8,1 mnkr av det extra
statsbidraget delas ut till nämnderna.

Kommunal fastighetsavgift
Budgeterad intäkt uppgår till 16,7 mnkr, medan
det preliminära utfallet beräknas bli 16,8 mnkr.

Finansnetto (exkl. finansiella pensionskostnad)
Prognosen pekar på att finansnettot hamnar
något bättre än budget, + 0,5 mnkr

Sammanfattande analys av prognosen
Finansförvaltningen beräknas göra ett totalt
överskott på 3,4 mnkr. De stora posterna är
extra statsbidrag och lägre utfall i
lönerevisionen än vad som var avsatt.

De extra statliga medlen för mottagande av
nyanlända, 8 mnkr för 2016, prognostiseras att
användas i verksamheterna. Respektive
förvaltning har tagit med dessa kostnader/
intäkter i sina prognoser.

Verksamhetsförändringar
De extra statliga medlen för mottagande av
nyanlända finns med i utfallet för finans-
förvaltningen och verksamheterna har lämnat
in ansökningar för att få ta del av dessa
pengar. Idagsläget har 20 ansökningar
beviljats. Medlen har fördelats ut till
verksamheterna. I respektive
förvaltningsprognos har man tagit med dessa
kostnader samt motsvarande intäkter.



Redovisning Redovisning Redovisning Prognos Avvikelse 

jan - aug. helår jan - aug. helår budget/prognos
2015 2015 2016 2016 2016

Revision
Intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader -410 -570 -256 -504 100
Nettokostnader -410 -570 -256 -504 100

Kommunstyrelse 
Intäkter 3 189 4 738 3 931 5 308 -80
Kostnader -33 236 -51 064 -31 008 -49 180 605
Nettokostnader -30 048 -46 327 -27 076 -43 873 524

Samhällsbyggnadsnämnd
Intäkter 32 511 53 509 34 784 56 168 3 733
Kostnader -51 988 -87 216 -57 482 -98 656 -3 743
Nettokostnader -19 476 -33 707 -22 698 -42 490 -12

Utbildnings- och omsorgsnämnd
Intäkter 38 994 68 053 80 824 95 290 18 692
Kostnader -279 003 -447 055 -309 876 -493 406 -17 179
Nettokostnader -240 009 -379 002 -229 052 -398 118 1 512

Driftprojekt
Intäkter 120 120 0 0 0
Kostnader -262 -261 -545 -817 -817
Nettokostnader -142 -142 -545 -817 -817

Finansförvaltning
Intäkter 337 284 510 810 358 985 539 526 11 110
Kostnader -20 045 -34 166 -22 431 -43 933 -7 746
Nettokostnader 317 240 476 643 336 553 495 593 3 365

SUMMOR
Intäkter 412 098 637 230 478 524 696 292 33 455
Kostnader -384 944 -620 332 -421 598 -686 496 -28 780
Nettokostnader 27 154 16 898 56 926 9 792 4 672

Driftredovisning (tkr)
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Redovisning Redovisning Prognos Avvikelse budget/
jan-aug 2015 jan-aug 2016 helår 2016 prognos 2016

Kommunstyrelse

Utgifter 465 925 1 640 3 000

Samhällsbyggnadsnämnd

Utgifter 3 655 8 626 20 281 34 335

Utbildn.-och omsorgsnämnd

Utgifter 478 661 1 050 500

SUMMA 

NETTOINVESTERINGAR 4 598 10 212 22 971 37 835

Redovisning Redovisning Prognos Avvikelse budget/

jan-aug 2015 jan-aug 2016 helår 2016 prognos 2016

Samhällsbyggnadsnämnd

Sandvägen 0 0 0 0

Folkets hus Älvkarleby 0 0 0 0

SUMMA 

NETTOINVESTERINGAR 0 0 0 0

Budget Redovisning

2016 jan-aug 2016

STANDARDISERING MASKINPAR 1 524,0 559,0

PROJEKTERING TALLMON 24 593,0 2 344,0

ASFALTERING GATOR O VÄGAR 1 500,0 893,0

STOR GRÄSKLIPPARE PARK 750,0 855,0

SÄKERHET O PASSERSYSTEM 700,0 570,0

GRÄSKLIPPARE SKUTSKÄRS IP 600 605

Sammanställning över större investeringar

Investeringsredovisning (tkr)

Exploateringsredovisning (tkr)
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Redovisning Redovisning Prognos Avvikelse
Not jan - aug jan - aug helår budget/prognos

2015 2016 2016 2016

Verksamheternas intäkter 1 51 205 91 653 105 547 12 348
Verksamheternas kostnader 2 -333 452 -366 761 -588 072 -16 524
Avskrivningar 3 -9 775 -10 357 -16 469 -312

Verksamheternas

nettokostnader -292 022 -285 465 -498 994 -4 488

Skatteintäkter 4 258 874 269 976 409 859 0
Generella statsbidr. och utj. 5 61 630 72 540 100 972 10 822
Finansiella intäkter 6 1 255 1 328 2 147 236
Finansiella kostnader 7 -2 581 -1 453 -4 192 -1 898

Resultat före extraordinära

poster 27 156 56 926 9 792 4 672

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

PERIODENS/ÅRETS

RESULTAT 27 156 56 926 9 792 4 672

Resultaträkning (tkr)
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Not Delår Bokslut Delår Prognos
2015 2015 2016 bokslut 2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillg. 8 898 823 992 1 094
Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggn o tekniska anl. 9 228 815 233 018 231 768 241 517
Maskiner och inventarier 10 8 446 8 071 8 852 5 645

Finansiella anläggningstillg. 11 38 810 39 567 39 567 39 567
Summa anläggningstillg. 276 969 281 479 281 179 287 824

Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter m.m. 12 7 036 6 995 5 130 7 036
Fordringar 13 33 216 51 652 49 003 49 003
Kortfristiga placeringar 14 1 040 1 041 1 041 1 040
Kassa och bank 15 43 016 54 143 48 496 40 475
Summa omsättningstillg. 84 308 113 832 103 670 97 555

SUMMA TILLGÅNGAR 361 279 395 311 384 848 385 379

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER

Eget kapital
Årets resultat 16 27 155 16 895 56 926 9 792
Resultatutjämningsreserv 0 0 0
Övrigt eget kapital 117 432 117 432 134 327 134 327
Summa eget kapital 144 587 134 326 191 253 144 119

Avsättningar
Pensioner 17 42 575 43 534 43 468 42 766
Övriga avsättningar 18 2 648 2 648 1 425 2 648

Summa avsättningar 45 223 46 182 44 893 45 414

Skulder
Långfristiga skulder 19 104 500 99 900 77 050 54 744
Kortfristiga skulder 20 66 969 114 902 71 652 141 102

Summa skulder 171 469 214 802 148 702 195 846

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR, SKULDER 361 279 395 311 384 849 385 379

Ansvarsförb. för pensioner 24 226 466 220 948 215 410 224 748
Borgensförbindelser 25 101 780 172 423 172 423 111 000

Balansräkning (tkr)
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Not Delår Delår Prognos Avvikelse budget/

2015 2016 bokslut 2016 prognos 2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 27 155 56 926 9 792 -3 372

Justering för av- och nedskrivningar 9 775 10 357 16 469 561

Justering för avsättningar -829 -1 289 -768 768

Medel från verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 36 102 65 994 25 493 -2 043

Exploateringsfastigheter mm 21 -9 1 865 -41 41

Kortfristiga fordringar 6 297 2 649 2 649 -2 649

Kortfristiga skulder -24 401 -43 250 26 200 -26 200

0

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 17 989 27 258 54 301 -30 851

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anl tillgångar 21 -4 598 -10 212 -22 814 -17 736

Försäljning av materiella anl tillgångar 115 157 0

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten -4 483 -10 055 -22 814 -17 736

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Minskning av långfristiga fordríngar 22 58 752 0 0 12 000

Ökning/Minskning av långfristiga skulder 23 -50 150 -22 850 -45 156 45 156

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten 8 602 -22 850 -45 157 57 157

PERIODENS KASSAFLÖDE 22 108 -5 647 -13 670 8 570

(inkl. kortfr plac)

Likvida medel vid periodens början 21 950 55 184 55 184 -33 069

Likvida medel vid periodens slut 44 057 49 537 41 515 -24 500

Periodens kassaflöde enligt 

balansräkningen 22 108 -5 647 -13 669 8 569

Kassaflödesanalys (tkr)
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Noter (tkr)

Delår 2015 Bokslut 2015 Delår 2016

412 098 637 229 478 524

-23 583 -37 479 -27 929

-5 107 -7 632 -3 938

-61 067 -92 756 -72 403

-11 009 -16 546 -11 297

-1 255 -2 285 -1 328

-258 874 -388 179 -269 976

51 203 92 354 91 653

-384 944 -620 334 -421 598

23 583 37 479 27 929

5 107 7 632 3 938

9 775 14 976 10 357

10 446 15 669 11 160

2 581 3 487 1 453

-333 452 -541 093 -366 761

-9 775 -14 976 -10 357

-9 775 -14 976 -10 357

258 995 388 492 272 143

-366 -708 -358

245 395 -1 809

258 874 388 179 269 976

56 035 84 052 58 871

Strukturbidrag 637 955 0

4 257 6 385 5 476

0 0

Regleringsavgift -237 -356 -211

-10 209 -15 313 -10 950

11 009 16 546 11 297

Generella bidrag 138 1 364 8 056

61 630 93 633 72 539

586 0 0

16 755 12

Utdelning aktier och andelar 315 1 130 1 062

Borgens/kreditavgift 319 381 0

Övriga finansiella intäkter 19 18 254

1 255 2 285 1 328

Räntekostnader -2 701 -1 171

Ränta pensionsavsättning -323 -208

Dröjsmålsräntor -5 -2

-110 -72

-3 139 -1 453Summa finansiella kostnader

Räntor på utlåning till de kommunala bolagen

Räntor på likvida medel och utlåning

Summa finansiella intäkter

Not 7 Finansiella kostnader

Bankavgifter

Kostnadsutjämning

Regleringsbidrag

Avgift för LSS utjämning

Fastighetsavgift

Summa generella statsbidrag och utjämning

Not 6 Finansiella intäkter

Preliminär slutavräkning 2015 korrigering

Preliminär slutavräkning 2016

Summa skatteintäkter

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning

Not 3 Av-/nedskrivningar

Avskrivningar

Summa av/nedskrivningar

Not 4 Skatteintäkter

Preliminära medel för januari-augusti

Internränta

Avskrivningar

Statlig utjämning

Avgår finansiella kostnader

Summa verksamhetens kostnader

Summa verksamhetens intäkter

Not 2 Verksamheternas kostnader

Från driftredovisningen

Interna poster

Finansiella intäkter

Skatteintäkter

Not 1 Verksamheternas intäkter

Från driftredovisningen

Interna poster

Internränta

Statlig utjämning

Kommunal fastighetsavgift
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Noter (tkr)

Delår 2015 Bokslut 2015 Delår 2016

Ingående värde 1 107 1 107 823

Årets investeringar 23 45 366

Avskrivningar -231 -329 -198

Nedskrivningar 0 0

Försäljningar 0 0

Utgående värde immateriella tillgångar 898 823 992

13 045 13 045 12 814

0 0 0

0 0 0

0 -231 0

0 0 0

13 045 12 814 12 814

173 445 173 445 172 026

1 401 7 917 4 515

-5 981 -9 029 -6 717

0 0 0

0 -308 0

168 864 172 026 169 823

34 144 34 144 36 121

2 135 3 733 2 092

-1 149 -1 756 -1 262

0 0 0

0 0 0

35 131 36 121 36 951

2 568 2 568 2 717

48 344 188

-67 -100 -66

-115 -95 0

0 0 0

2 434 2 717 2 839

9 341 9 341 9 340

0 0 0

0 0 0

0 -1 0

0 0 0

9 341 9 340 9 340

232 543 232 543 233 018

3 584 11 994 6 795

-7 197 -10 885 -8 045

-115 -327 0

0 -308 0

228 815 233 018 231 768

Försäljningar

Nedskrivning

Summa utgående värde

Utgående värde

Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående värde

Periodens investeringar

Avskrivningar

Exploateringsmark

Ingående värde

Periodens investeringar

Avskrivningar

Försäljningar

Nedskrivning

Periodens investeringar

Avskrivningar

Försäljningar

Nedskrivning

Utgående värde

Försäljningar

Nedskrivning

Utgående värde

Fastigheter för annan verksamhet

Ingående värde

Utgående värde

Publika fastigheter

Ingående värde

Periodens investeringar

Avskrivningar

Verksamhetsfastigheter

Ingående värde

Periodens investeringar

Avskrivningar

Försäljningar

Nedskrivning

Periodens investeringar

Avskrivningar

Försäljningar

Nedskrivning

Utgående värde

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar

Not 9 Materiella anläggningstillgångar

Markreserv

Ingående värde
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Noter (tkr)

Delår 2015 Bokslut 2015 Delår 2016

717 717 569

70 70 1 691

-144 -219 -191

0 0 -157

0 0 0

643 569 1 912

9 084 9 084 7 478

895 1 627 1 304

-2 201 -3 233 -1 921

0 0 0

0 0 0

7 777 7 478 6 861

0 0 24

26 26 0

-1 -2 -2

0 0 0

0 0 0

25 24 23

0 0 0

0 0 56

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 56

9 801 9 801 8 071

991 1 723 3 052

-2 346 -3 454 -2 114

0 0 -157

0 0 0

8 446 8 071 8 852

2 000 2 000 2 000

28 135 28 135 28 135

5 000 5 000 5 000

1 1 1

500 500 500

Andelar intresseföretag 40 40

35 636 35 676 35 676

777 777 777

1 588 1 588 1 588

2 365 2 365 2 365

432 432 432

Skutskärs IF Bandy 378 94 94

0 1 000 1 000

809 1 526 1 526

38 810 39 567 39 567

Kommuninvest förlagslån

Summor obligationer och värdepapper

Långfristiga fordringar

Kommuninvest

Obligationer och värdepapper

Revers Gästrike Räddningstjänst

Summor långfristiga fordringar

Summa finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar

Aktier och andelar i externa föreningar och företag

FSF AB

Aktier i Bionär

Aktier i AB Älvkarlebyhus

Revers Älvkarleby Vatten AB

Älvkarleby Vatten AB

Gästrike Vatten AB

Summor aktier och andelar

Avskrivningar

Försäljningar

Nedskrivningar

Summa utgående värde

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar

Ingående värde

Konst

Ingående värde

Periodens investeringar

Avskrivningar

Periodens investeringar

Avskrivningar

Försäljningar

Nedskrivning

Utgående värde

Summa maskiner, inventerier m m

Försäljningar

Nedskrivning

Utgående värde

Nedskrivning

Utgående värde

Bilar och andra transportmedel

Ingående värde

Periodens investeringar

Inventarier

Ingående värde

Periodens investeringar

Avskrivningar

Försäljningar

Ingående värde

Periodens investeringar

Avskrivningar

Försäljningar

Nedskrivning

Utgående värde

Not 10 Maskiner och inventarier

Maskiner
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Noter (tkr)

Delår 2015 Bokslut 2015 Delår 2016

Exploateringsfastigheter

6 995 6 995 6 995

0 0 0

Försäljning 0 0 -1 865

6 995 6 995 5 130

Ingående värde IT förråd 0 0 0

9 0 0

9 0 0

Ingående värde förråd Tekniska 32 32 0

Investering förråd Tekniska 0 0 0

Förändring 0 -32

32 0 0

7 036 6 995 5 130

1 381 2 250 1 601

30 17 40

47 283 243

2 581 3 867 1 294

28 058 44 985 46 349

632 37 -1 116

0 0 0

486 212 592

0 0 0

33 216 51 652 49 003

1 038 1 039 1 039

2 2 2

1 040 1 041 1 041

11 20 13

43 005 54 123 48 483

43 016 54 143 48 496

117 432 117 432 134 327

27 155 16 895 56 926

144 587 134 327 191 253

*varav underhållsfond Sandören 0 0

33 290 34 550

973 432

8 312 8 486

42 575 43 534 43 468

3 860 3 860 2 648

Utbetalning 2014/2015/2016 -1 212 -1 212 -1 223

2 648 2 648 1 425

27 000 26 300 25 600

77 500 73 600 51 450

104 500 99 900 77 050

Summa övriga avsättningar

Not 19 Långfristiga skulder

Banker

Kommuninvest

Summa långfristiga skulder

Avsatt till garanti- och visstidspensioner

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

Summa avsatt till pensioner

Not 18 Övriga avsättningar

Medfinansiering citybanan

Ingående värde *

Periodens resultat

Utgående värde

Not 17 Pensioner

Avsatt till pensioner exkl garanti- och visstidspens.

Not 15 Kassa och bank

Kontantkassa

Bank

Summa kassa och bank

Not 16 Eget kapital

Not 14 Kortfristiga placeringar

Aktier och andelar

Obligationer och förlagsbevis

Summa kortfristiga placeringar

Interimsfordringar

Övriga kortfristiga fordringar

Upplupna skatteintäkter

Fordringar hos staten

Upplupna ränteintäkter

Summa fordringar

Not 13 Fordringar

Kundfordringar

Fordringar hos anställda

Kortfristig del av långfristig fordran

Moms

Utgående värde exploateringsfastigheter

Ingående värde

Investering under året

Utgående värde exploateringsfastigheter

Förråd

Investering IT-förråd

Utgående värde förråd tekniska

Utgående värde IT-förråd

Not 12 Exploateringsfastigheter mm
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Noter (tkr)

Delår 2015 Bokslut 2015 Delår 2016

9 800 9 800 7 350

9 995 26 239 13 198

104 225 99

10 696 9 749 11 417

4 207 3 752 4 258

6 213 15 956 7 211

215 121 0

7 849 12 698 8 480

16 758 35 152 17 831

754 66 0

Förutbetalda skatteintäkter 57 249 1 772

321 896 36

66 969 114 902 71 652

4 598 13 437 10 212

-157

9 -1 865

58 752 0

Nyinvestering Älvkarleby vatten 0 0

58 752 0

-6 550 -2 150

Lösen av lån -43 600 -20 700

Nyupplåning 0 0

-50 150 -22 850

184 547 184 547 177 733

1 015 1 591 1 095

1 225 1 795 938

Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0

-5 109 -8 139 -5 858

0 -2 339 -763

0 0 0

417 278 112

182 096 177 811 173 257

Ansvarsför. förtroendevald som inte ingår i ord. pensionsber. 156 78 97

44 214 43 137 42 056

226 466 220 948 215 410

95 275 166 200 166 200

89 55 55

5 905 5 786 5 786

511 382 382

101 780 172 423 172 423

Kommunala bolag

Kommunalt förlustansvar 40 % av låneskulden

Bostadsrättsföreningar

Övriga borgensförbindelser

Summa borgensförbindelser

Ansvarsförbindelse per 31 augusti och bokslut 2015

Löneskatt 24,26 %

Summa ansvarsförbindelser pensioner

Not 25 Borgensförbindelser

Ränteuppräkning

Basbeloppsuppräkning

Utbetalningar

Aktualisering

Bromsen

Övrig post

Summa minskning av långfristiga fordringar

Not 23 Minskning av långfristiga skulder

Amortering

Summa minskning av långfristiga skulder

Not 24 Ansvarsförbindelse pensioner

Ingående pensionsskuld

Summa försäljning anläggningstillgångar

Summa exploateringsfastigheter förråd mm

Not 22 Minskning av långfristiga fordringar

Älvkarleby vatten AB (amortering)

Skulder till staten

Övriga kortfristiga skulder

Summa kortfristiga skulder

Not 21 Årets investering/exploatering

Summa investering anläggningstillgångar inköp

Personalens källskatter, arbetsgivaravgifter m m

Upplupna löner inkl personalomkostnader

Upplupna semesterlöner inkl personalomkostnader

Upplupna räntekostnader

Upplupen pension individuell del inkl löneskatt

Interimsskulder

Not 20 Kortfristiga skulder

Kortfristig del av långfristig upplåning (amorteringar

inom 12 månader efter periodslutet)

Leverantörsskulder

Momsskuld
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Lagar och normgivning
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lagen om kommunal redovisning och rekomm-
endationer från Rådet för kommunal redovisning
(RKR) med undantag för det som redovisas
under rubriken ”Avvikelse från redovisnings-
principer”.

Generella principer
Intäkter redovisas i den omfattning det är sanno-
likt att de ekonomiska tillgångarna kommer att
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan be-
räknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed
de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaff-
ningsvärde 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 för-
utbetald intäkt och redovisas bland långfristiga
skulder och periodiseras över anläggningens
nyttjandeperiod.

Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen 2015 för skat-
teintäkter baserades på SKL:s december-
prognos 2015 i enlighet med rekommendation
RKR 4.2. Efter bokslutets upprättande har SKL
publicerat en ny prognos som pekar på ett utfall
som avviker från tidigare prognos som till sin
helhet har belastat perioden jan – aug. Prognos
för slutavräkning 2016 har till 2/3 tillgodogjorts
perioden.

Kostnader
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
görs med linjär avskrivning utifrån beräknad
nyttjandeperiod baserad 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 5 - 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 belop-
pet överstiger gränsen för mindre värde. Grän-
sen för mindre värde har satts till ett halvt pris-
basbelopp 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 anställ-
da 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.

Avvikelse från redovisningsprinciper
Ingen justering av timlöner och OB-ersättning
har gjorts. Skulden uppgår till samma belopp
som i bokslut 2015.

Kommunen införde inför 2016
komponentredovisning för några fastigheter och
målet är att införa komponentredovisning på
resterande fastigheter, (som är aktuella), i
samband med bokslutet 2016.

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2009-02-25
upprättas ingen sammanställd redovisning, då
kommunen ändå har god kontroll över koncern-
ekonomin.
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Redovisningsmodell
Nedan beskrivs redovisningsmodellens olika
delar och sambandet mellan dessa.

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

Resultaträkningen utgår från intäkterna och
kostnaderna i driftredovisningen sedan dess su-
mmor justerats med interna poster.

Resultaträkningen redovisar intäkter och kost-
nader samt visar hur förändringen av eget kapi-
tal uppkommit. Denna förändring kan också er-
hållas genom att jämföra eget kapital mellan två
redovisningsår. Undantag från detta kan upp-
komma vid byte av redovisningsprinciper, när
direktbokföring mot eget kapital kan förekomma.

I balansräkningen redovisas kommunens fi-
nansiella ställning vid en viss tidpunkt. Här redo-
visas hur kommunens kapital har använts och
hur det har anskaffats. Kapitalet används till oli-
ka slags tillgångar som finansieras antingen av
skulder och/eller eget kapital.

Balansräkningens tillgångssida uppdelas i om-
sättningstillgångar 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 löp-
tid. 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 anlägg-
ningskapital.

Under avsättningar redovisas avsättning för
pensioner, omstruktureringskostnader m.m.

Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsätt-
ningstillgångar och kortfristiga skulder. Anlägg-
ningskapital är bundet kapital i anläggningar och
utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar
och långfristiga skulder.

Kassaflödesanalysen ger upplysning om hur
medel har tillförts och hur dessa använts. Ett
positivt saldo i kassaflödesanalysen innebär så-
ledes att en del av de tillförda medlen använts
till att förstärka de likvida medlen.

Investeringarna redovisas nämndvis. Investe-
ringsredovisningen summeras till posten nettoin-
vesteringar. Det är därmed en specifikation av
samma post i kassaflödesanalysen.

Investeringsredovisning

Årets investeringar -
investeringsbidrag

=
Nettoinvesteringar

Kassaflödesanalys

Tillförda likvida medel –
använda likvida medel

=
Förändring av likvida

medel

DRIFTREDOVISNING

Budgeterade och
redovisade kostnader och

intäkter för löpande
verksamhet.

Resultaträkning

Intäkter – kostnader
=

Förändring av eget
kapital.

Balansräkning
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Eget kapital
Avsättningar

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

.
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Anläggningstillgång
En tillgång som ska användas permanent i
verksamheten. t.ex. fastigheter, maskiner och
bilar.

Avskrivning
En kostnad som ska motsvara tillgångens
värdeminskning. Dessa kostnader för
tillgången fördelas över det antal år som
avskrivningstiden är vald att ske. En maskin
som köptes för t ex 100 000 kronor och
avskrivningen sker på fem år, blir
avskrivningen 20 000 kronor år (100 000/5).

Avsättning
Pengar sätts av för en skuld som uppstått men
som ännu inte behöver betalas. Denna
reservation görs för t ex skatteskulder som ska
betalas. Vanligt är bl a 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 balans-
dagen.

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



Uppföljning av övergripande fullmäktigemål 2016

Målområde Övergripande visionstext Mål Styrtal Följatal Förklaring till följatal Källa Måluppfyllelse
Trend/

Riktning

Antal medborgare  9300/2020

Första halvåret 2016 är antal 

invånare 9 306 ökning med 

0,2% i jämförelse år 2015 

samma period.

SCB, Folkmängd i riket, 

län och kommuner 30 juni 

2016 och 

befolkningsförändringar     

1 januari - 30 juni 2016 

Skola och utbildning ska hålla hög 

kvalitet

Tillgång till ett varierat utbud av olika 

boendeformer

Utveckla, bevara och marknadsföra 

våra naturmiljöer.

Ett rikt kultur- och föreningsliv med 

fokus på barn och unga

Utveckla starkt näringsliv och varierat 

näringsliv

Trenden visar på minskning av 

nystartade företag varje år. 

Antalet nygregisterade 

föetag/invånarantal 31/12.

2014 - 2,6 st/invånarantal

2015 - 3,8 st/invånareantal

2016 -  

Statistik för helåret 2016 

kommer under år 2017. 

Kolada - KKIK med 

kompletterande mått 

Myndigheten Tillväxtanlys

Ungdomsarbetslöshet 

(18-24 år)

År 2011 - 30,3%

År 2012 - 27,6%

År 2013 - 31,6%

År 2014 - 28,7% 

År 2015 - 26,8% 

År 2016 - 

Öppet arbetslösa och 

sökande i program med 

aktivitetsstöd i % av den 

registerbaserade 

arbetskraften.

Statistik för helåret 2016 

kommer i januari 2017. 

Arbetsförmedling

Förvärvsintensitet år:

2010 - 75,5%

2011  - 75,2%

2012 - 75,3%

2013 - 75,9%

2014 - 76,3%

En ökning av sysselsättning 

med 0,8% jämfört med år 

2010.

Förvärvsarbetande dag- 

och nattbefokning (16+ 

år) samt förvärvs-

intensitet (20-64 år) efter 

län, kommun och kön år 

2014.

Nyckeltal för år 2015 

kommer i december 2016. 

Ekonomifakta, 

SCB 

Minskad miljöpåverkan

Minskad energianvändning 

10% år 2016, 20% år 2020, 

mäts från år 2014

2012 - 199 kWh/m2

2013 - 192 kWh/m2

2014 - 186 kWh/m2

2015 - 197 kWh/m2

2016 -

Totalt inköpt energi för 

Älvkarleby kommun. Mätt 

i kWh/m² (Kilowatt-timmar 

per kvadratmeter)

Nyckeltal för år 2016 

kommer först när året har 

gått. 

Gävle Energi och Bionär. 

Bilaga  4

Arbetslösheten halverad till år 

2020 baserat på 2015 års 

siffror 
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Minskad arbetslöshet och utanförskap

Vi vill att antalet invånare i 

kommunen ska fortsätta öka. För 

att det ska bli möjligt, är tillgång till 

bostäder och attraktiva tomter en 

nödvändighet för inflyttning.

Våra fina naturmiljöer är något vi 

måste vårda för framtiden och 

bidra till att flera människor kan ta 

del av.

Våra barn och unga ska ges 

möjlighet till bra utbildning och 

meningsfull fritid där 

föreningsstödet är viktigt att i 

möjligaste mån värna om.

För att ett samhälle ska utvecklas 

är det betydelsefullt att det finns ett 

aktivt företagande.

Att kunna försörja sig själv är en 

grundläggande rättighet för alla. Vi 

vill satsa på åtgärder för att 

minska arbetslösheten och öka 

sysselsättningsgraden. Goda 

resultat inom området innebär 

förbättrade levnadsvillkor för såväl 

barn som vuxna. 

Vi behöver fortsätta och även 

utöka samarbetet med andra 

kommuner, vilket möjliggör för oss 

att kunna satsa mer på 

kärnområdena, vård, skola och 

omsorg.

Vi vill arbeta för att 

medvetandegöra alla i kommunen 

om vikten av att hushålla med våra 

energiresurser. Kunskap om 

miljöns betydelse ska genomsyra 

undervisningen i våra skolor.
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God omsorg präglad av kvalitet och 

trygghet 

Välutbyggd infrastruktur

D
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Älvkarleby kommun ska präglas av 

öppenhet och delaktighet. 

Kommuninvånarna ska uppleva att 

det är lätt att få service från 

kommunens verksamheter. 

Det ska vara enkelt att söka och få 

information om kommunen. 

Hemsidan och e-tjänster ska 

fortsätta utvecklas.

Främja mångkultur och öppenhet

Samhällets framtid är våra unga, 

därför är det viktigt att de får en 

bra start i livet. Därför ska 

kommunen tillhandahålla fullt 

utbyggd barnomsorg med god 

kvalitet. 

God kvalitet inom vård och omsorg 

kännetecknar en bra kommun, 

därför kommer vi att förstärka 

budgeten för att möta det ökande 

behovet av hemtjänst och platser 

för omsorgsboende. 

Vi vill arbeta för bättre tillgång till 

bredband som ger ökade 

möjligheter för människor att bo 

och arbeta i vår kommun, det 

skapar också bättre villkor för 

företagen.

Allmänna kommunikationer ska 

vara lättillgängliga, det ska vara 

enkelt att t.ex. arbetspendla.
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Årets resultat når inte SKL:s 

rekommendationer enligt god 

ekonomisk hushållning på minst 2 % 

av skatteintäkter,  men är kommunens 

framtida målsättning. 

Årets resultat når inte SKL:s 

rekommendationer enligt god 

ekonomisk hushållning på 

minst 2 % av skatteintäkter,  

men är kommunens framtida 

målsättning. 

Årets resultat, mnkr år:

2012 - 5,1 mnkr

2013 - 3,7 mnkr

2014 -  minus 10,4

2015 -  16,9 mnkr

2016 - prognos 9,8 mnkr

Kommuens 

årsredovisning

Under några år genomför kommunen 

stora lånefinansierade investeringar, 

vilket påverkar soliditeten negativt, 

som därför tillåts minska till 30 % vid 

utgången av 2016. Därefter är 

målsättningen att soliditeten åter ska 

öka.  

Under några år genomför 

kommunen stora 

lånefinansierade investeringar, 

vilket påverkar soliditeten 

negativt, som därför tillåts 

minska till 30 % vid utgången 

av 2016. Därefter är 

målsättningen att soliditeten 

åter ska öka.  

Soliditeten år:

2012 - 32 %

2013 - 31 %

2014 - 29%

2015 - 34%

2016 - prognos 37%

Kommuens 

årsredovisning

Likvida medel ska i genomsnitt under 

ett år uppgå till 15 miljoner kronor.

Likvida medel ska i genomsnitt 

under ett år uppgå till 15 

miljoner kronor.

Likvida medel tkr år:

2012 - 34,9 mnkr

2013 - 37,3 mnkr

2014 - 21,9 mnkr

2015 - 55,2 mnkr

2016 - prognos 45,6 mnkr

Kommuens 

årsredovisning

Förskola/barnomsorg

2012 : 11,2

2013 : -4,9

2014 :  -1,2

2015: 4,4

Avvikelsen mot 

standardkostnaden har ökat 

men  trenden har vänt till att 

för år 2015 ha en högre 

kostnadsnivå än strukturen 

medger.

Grundskola

2012 : 7,4

2013 : 14,7

2014 : 5,9

2015: 2,6

Avvikelsen mot 

standardkostnaden har 

varierar mellan åren och 

verksamheten har fortfarande 

högre kostnadsnivå än 

strukturen medger.

Gymnasieskola

2012 : -5,4

2013 : -9,2

2014 : -15,0

2015: -2,9

Avvikelsen mot 

standardkostnaden har 

minskat men  verksamheten 

har  forfarande lägre 

kostnadsnivå än strukturen 

medger.

Procentuell skillnad 

mellan redovisad kostnad 

och standardkostnad.

Vad betyder procentuell 

avvikelse från 

strukturårsjusterad

standardkostnad?

En positiv avvikelse 

innebär att kommunen har 

en kostnadsnivå som är 

högre än vad strukturen 

motiverar, en negativ 

avvikelse visar det 

omvända. Avvikelserna 

kan bero på att 

kommunerna bedriver 

verksamheten på en 

annan ambitions- eller 

effektivitetsnivå än 

riksgenomsnittet. De kan 

också bero på strukturella 

faktorer som inte beaktas 

i utjämningen.

Siffror för 2015 publiseras  

i juni 2016.

Kolada, Vad kostar 

verksamheten i din 

kommun, tabell 11
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Kommunen ska årligen förbättra sitt 

kostnadsläge.  Uppföljning sker 

årligen mot standard-kostnader

Kommunen ska årligen 

förbättra sitt kostnadsläge.  

Uppföljning sker årligen mot 

standardkostnader
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Äldreomsorg

2012 : -7,5

2013 : -7,4

2014 : -3,0

2015: -0,2

Avvikelsen mot 

standardkostnaden har 

minskat men  verksamheten 

har  forfarande lägre 

kostnadsnivå än strukturen 

medger.

Individ- och familjeomsorg

2012 : 25,2

2013 : 54,1

2014 : 88,8

2015: 30,9

Standardkostnaden har 

minskat mellan åren och är  

högre än strukturen medger 

men i jämförelse mot 2014 har 

avvikelsen sjunkit avsevärt.

Procentuell skillnad 

mellan redovisad kostnad 

och standardkostnad.

Vad betyder procentuell 

avvikelse från 

strukturårsjusterad

standardkostnad?

En positiv avvikelse 

innebär att kommunen har 

en kostnadsnivå som är 

högre än vad strukturen 

motiverar, en negativ 

avvikelse visar det 

omvända. Avvikelserna 

kan bero på att 

kommunerna bedriver 

verksamheten på en 

annan ambitions- eller 

effektivitetsnivå än 

riksgenomsnittet. De kan 

också bero på strukturella 

faktorer som inte beaktas 

i utjämningen.

Siffror för 2015 publiseras  

i juni 2016.

Kolada, Vad kostar 

verksamheten i din 

kommun, tabell 11
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Kommunen ska årligen förbättra sitt 

kostnadsläge.  Uppföljning sker 

årligen mot standard-kostnader

Kommunen ska årligen 

förbättra sitt kostnadsläge.  

Uppföljning sker årligen mot 

standardkostnader

Sida 4 av 4


