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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 bör-
jan. Älvkarleby kommun har beslutat att upp-
rätta en delårsrapport för perioden januari-
augusti.  

Den ekonomiska utvecklingen  

Den senaste tiden har olika indikatorer visat på 
en osäkerhet när det gäller den ekonomiska 
aktiviteten i världen. I viss mån har utvecklingen 
jämfört med tidigare år vänt, där förut de s.k. till-
växtländerna har svarat för den ekonomiska 
tillväxten, men att den nu i stället kan skönjas i 
USA. Utvecklingen är fortfarande trög i Europa. 
Den amerikanska centralbankens, Federal 
Reserve System, tidigare enorma finansiella 
stimulanser av landets ekonomi har gett effekt 
och en nedtrappning av stimulanserna har 
kunnat påbörjas. I Europa, och främst inom 
euroområdet, har flera länder fortfarande svag 
tillväxt och i vissa fall recession. Den på flera 
håll förda politiken med nedskärningar för att 
motverka stora statliga budgetunderskott ifrå-
gasätts av vissa ekonomer, som i stället argu-
menterar att stimulanser för höjd ekonomisk 
aktivitet är en bättre medicin. 
 
Åtgärder har vidtagits för att reglera finansmark-
naden i syfte att hindra, eller åtminstone minska 
risken för, nya finanskriser. Frågan är, om de 
vidtagna åtgärderna är tillräckliga. Andreas Cer-
venka skrev för en tid sedan i Svenska 
Dagbladet ”…den brittiske ekonomiprofessorn 
John Kay…menade att nästa kris bara är en 
tidsfråga eftersom den finansiella sektorn 
utvecklats till en självständig organism som 
livnär sig på spekulation, bubblor och krascher." 
 
I spåren av lågkonjunkturen har arbetslösheten 
i flera euroländer nått skrämmande höga nivå-
er. Arbetslösheten är inte bara ett problem för 
människors försörjning, utan den kan också ut-
lösa andra svåra sociala problem och ifrågasät-
tande av regeringars legitimitet.  
   
En effekt av ökad ekonomisk aktivitet är att den 
förutsätter ökad produktion och ökad konsum-
tion, på ett sätt som inte är långsiktigt hållbart 
för miljö, klimat och resurstillgång. I år inträffade 
”World Overshoot Day” (den dag på året då 
mänskligheten konsumerat mer av jordens na-
turresurser, än vad som jorden kan återskapa 
på ett år) den 19 augusti. 1987 inträffade World 
Overshoot Day den 19 december och så sent  
som fram till mitten av 1970-talet kunde över-
skott redovisas. En omställning till en långsiktig  

 
hållbarhet är nödvändig. Problemet är hur detta 
ska kunna genomföras på ett kontrollerat sätt.  
 
Sverige visade länge, tack vare hög intern kon-
sumtion, motståndskraft mot lågkonjunkturen i 
omgivande länder med negativ effekt på expor-
ten. Efterhand har konjunkturnedgången även 
drabbat exportberoende Sverige med låg tillväxt 
och historiskt sett hög arbetslöshet, som har 
överstigit 8 %. Under 2014 har ändå arbets-
lösheten sakta börjat sjunka och den beräknas 
att sjunka ytterligare. Enligt Sveriges Kommu-
ner och Landsting, SKL, beräknas arbetslöshe-
ten understiga 7 % från 2016. Trots uppgången 
i arbetslöshet så har sysselsättningen fortsatt 
att öka och beräknas att så göra de kommande 
åren. Enligt prognos från SKL kommer 
sysselsättningen under åren 2014-2017 att 
årligen öka med i genomsnitt drygt 1 %. Syssel-
sättningen är vital för samhällets skatteintäkter. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, bedö-
mer, att sysselsättningen 2014 kommer att öka 
med 1,2 % jämfört med 2013. Den reala ök-
ningen av skatteunderlaget 2014, d.v.s. efter 
avdrag för pris- och löneökningar, beräknas att 
uppgå till relativt höga 1,9 % och SKL:s prog-
nos för åren efter 2014 ligger på drygt 2 % årli-
gen. Prognosen för 2015-2016 visar en årlig 
real skatteunderlagsökning med drygt 2 %. Or-
saken är en beräknad återhämtning av arbets-
marknaden. 
 
För de svenska kommunernas ekonomi är för-
ändringen av skatteunderlaget av avgörande 
betydelse. Underlaget påverkas av utvecklingen 
av sysselsättningen, pensionerna och beskatt-
ningsbara ersättningar.  
 
I april 2011 överlämnade Utjämningskommittén 
.08 sitt slutbetänkande ”Likvärdiga förutsätt-
ningar - Översyn av den kommunala utjäm-
ningen”. Kommitténs uppdrag var att utvärdera 
och utreda systemet för kommunalekonomisk 
utjämning samt att vid behov föreslå föränd-
ringar. Riksdagen beslutade i november 2013 
om ett i förhållande till kommitténs förslag något 
reviderat utjämningssystem att gälla från 2014. 
Älvkarleby kommun får med det reviderade sys-
temet ett ekonomiskt tillskott på drygt tio miljo-
ner kronor; något mindre de första åren p.g.a. 
övergångsregler. 
 
För att bättre kunna möta den ekonomiska ut-
maningen, har kommunstyrelsen, utifrån sin 
uppsiktsplikt enligt kommunallagen, initierat en 
genomlysning av vissa verksamheter. Tillsam-
mans med utbildnings- och omsorgsnämnden 
vidtas åtgärder för en effektivare verksamhet. 
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Periodens resultat och budgetutfall 

För perioden januari-augusti redovisas ett resul-
tat på 8,6 miljoner kronor, mnkr. (Motsvarande 
period 2013 redovisades 23,5 mnkr.) Resultatet 
fördelar sig på följande sätt:  
 

Periodens resultat och budgetutfall 

Resultat enligt budget                          3,3 

Nämndernas budgetöverskott            1,5 

Finansförvaltningens överskott 3,8 

Summa 8,6 

 

Nämndernas nettokostnader för perioden upp-
gick till 292,5 mnkr, vilket motsvarar en förbruk-
ning på 66 (62) % av årsbudgeten. Den linjära 
riktpunkten (8/12-delar av årsbudgeten) är 67 
%. Utbildnings- och omsorgsnämnden ligger 
marginellt över riktpunkten, medan övriga 
nämnder ligger under. För stor vikt ska inte läg-
gas vid en jämförelse mellan förbrukningen un-
der de åtta första månaderna och 8/12-delar av 
årsbudgeten, då årets fyra sista månader är 
kostnadsmässigt extra belastande.   
 

Under ”Finansförvaltning” på sidan 16 finns 
kommentarer om övriga delar inom finansför-
valtningen.  

Prognos resultat och budgetutfall helår 

Prognostiserat resultat för 2014 uppgår till mi-
nus 9,0 mnkr, att jämföra med budgeterat resul-
tat på 5,0 mnkr. En jämförelse med resultatet 
för perioden januari-augusti visar tydligt kost-
nadsbelastningen under sista tertialet.  
 
Nämnderna, inkl. revisionen driftprojekt, 
prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 
19,4 mnkr.  
 
Utbildnings- och omsorgsnämnden prognostise-
rar ett budgetunderskott för helåret på 19,8 
mnkr. Inom vård och omsorg har såväl antal 
ärenden som vårdtyngd ökat (6 % respektive 11 
%) jämfört med 2013 (mättidpunkt juli), vilket 
beräknas ge ett budgetunderskott på drygt 8 
mnkr för hela 2014. Ökningen är kostnadsmäs-
sigt svår att parera.    
 
Kostnaderna inom individ- och familjeomsor-
gen, IFO, har de senaste åren eskalerat och 
särskilt tydligt har detta varit under 2014. Orsa-
ken beror främst på behov av ökade insatser för 
familjer med problem samt ökade utbetalningar 
av försörjningsstöd. Utvecklingen inom IFO de-
lar Älvkarleby kommun med många andra kom-
muner i landet, men utvecklingen inom Älvkar-
leby måste bedömas vara exceptionell.  

Årsprognosen för kommunstyrelsen och sam-
hällsbyggnadsnämndens budgetutfall visar bara 
på mindre avvikelser från budget.  
 
Finansförvaltningens prognos för året signalerar 
ett nettoöverskott på 5,4 mnkr, huvudsakligen 
beroende på en positiv utveckling av skatte-
intäkter och kommunalekonomisk utjämning, 
samt personalomkostnadspåslagen. 
 
För utförligare information hänvisas till verk-
samhetsberättelserna. 

Finansiella mål 

Kommunfullmäktige har fastställt följande finan-
siella mål för 2014: 
 
* Årets resultat ska över en planperiod uppgå till 
minst 2 % av skatteintäkter, kommunalekono-
misk utjämning och generella statsbidrag, vilket 
f.n. motsvarar cirka 8 miljoner kronor per år. 
Lägsta nivå ett enskilt år är ett resultat på 1 %. 
Uppfyllelse: För delåret nås målet, men prog-
nosen för helåret, - 9,0 mnkr, visar tydligt, att 
målet inte kommer att nås. 
 
* Under några år genomför kommunen stora lå-
nefinansierade investeringar, vilket negativt på-
verkar soliditeten, som därför tillåts minska till 
30 % vid utgången av 2015. Därefter är mål-
sättningen att soliditeten åter ska öka.  
Uppfyllelse: Soliditeten vid utgången av 2013 
uppgick till 31 %. Vid delårsperiodens slut hade 
den ökat till 34 %, men vid årsskiftet beräknas 
den vara nere i 30 %. Det är ännu oklart, om 
målet för 2015 kommer att nås. Att soliditeten 
minskar från delåret till årets slut beror på na-
turliga säsongsvariationer. 
 
* Likvida medel ska i genomsnitt uppgå till 15 
mnkr.  
Uppfyllelse: T.o.m. augusti var medeltalet 21,4 
mnkr. Bedömningen är, att målet kommer att 
nås och kanske överskridas. 

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 

För beskrivning av uppfyllelse av fullmäktiges 
mål och uppdrag hänvisas till bilaga 1. 

Investeringar 

Investeringsbudgeten 2014, inkl. tilläggsanslag, 
uppgår totalt till 42,6 mnkr. Under perioden har 
17,2 mnkr förbrukats med en prognos för hela 
året på cirka 27 mnkr.  
 
Den största enskilda investeringen under perio-
den är ny förskola, Tallbacken, i Älvkarleby. 
Förskolan togs i drift vid höstterminens början. 
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I investeringsredovisningen inklusive exploate-
ringsredovisningen finns ytterligare information. 

Anläggningslån 

Vid senaste årsskiftet uppgick skulden för 
anläggningslån till 165,3 mnkr (kort plus lång 
skuld). Per 31 augusti var skulden nere i 156,5 
mnkr. Amortering enligt plan har skett med 8,8 
mnkr. Med befintlig lånestock amorteras årligen 
12,2 mnkr. Beslutad ej verkställd upplåning av-
seende Tallbackens förskola i Älvkarleby plane-
ras att genomföras under hösten (15 mnkr).  
 
Per 31 augusti har kommunen lån på 29,2 mnkr 
med kort räntebindning, tre månader. Resteran-
de del av lånestocken har ränte- och kapital-
bindning på 3-5 år. Tre av dessa lån kommer 
att omsättas under 2015. 

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 har inga tidigare negativa resultat 
att balansera, men då prognosen för årets 
resultat är negativ, kommer kommunen att med 
stor sannolikhet redovisa ett negativt resultat att 
balansera efter 2014. I sådana fall ska 
kommunfullmäktige besluta om en plan för det 
egna kapitalets återställande.  

Några väsentliga händelser 

Under första halvåret 2014 ökade kommunens 
befolkning med 18 invånare till 9 150. 48 föddes 
och 43 personer avled. Övrig ökning beror på 
nettoinflyttning. Vid halvårsskiftet 2013 var invå-
narantalet 9 131. (Källa: SCB.) 
 

Andel av befolkn. 16-64 år Aug-13 Aug-14 

Öppet arbetslösa  3,9 3,6 

Sökanden i program med 
aktivitetsstöd 

 
4,1 

 
3,3 

Totalt Älvkarleby 7,9 6,8 

Totalt länet 4,9 4,2 

Totalt riket 6,7 6,2 

 
Antalet öppet arbetslösa (16-64 år) uppgick i 
augusti till 194 personer, en minskning med 18 
personer från augusti 2013. Antalet arbetssö-
kanden i program med aktivitetsstöd minskade 
från 223 personer till 179. Antalet utan arbete i 
mer än sex månader  minskade med 50 perso-
ner till 223. Antalet nyanmälda platser minska-
de från 27 till 26.  
 

För ungdomar 18-24 år minskade den öppna 
arbetslösheten från 69 personer i augusti 2013 
till 66 personer samma månad 2014. Även an-
talet sökanden i program med aktivitetsstöd 18-
24 år minskade; från 67 till 53 personer. Se 
även ovanstående tabell. (Källa: Arbetsförmed-
lingen.) 
 
En prioriterad uppgift för kommunen är att i 
samarbete med andra intressenter förbättra ar-
betsmarknaden och skapa sysselsättning. Kom-
munens enhet Arbetsmarknad och Integration, 
AmI, arbetar med flera olika verktyg.  
 
Vid periodens slut har tolv personer med 
försörjningsstöd en särskild anställning under 
ett år. För några av dem med avslutade 
särskilda anställningar är resultatet anställning 
hos extern arbetsgivare.  
 
Arbetsmarknadsprojektet Växthuset II (samver-
kan mellan flera parter), avslutades 2014-08-31 
och en slutrapport är under utarbetande. Pro-
jektet har syftat till att möjliggöra för målgrup-
pen, arbetslösa i åldrarna 16-40 år, att uppnå 
en egen försörjning. Av deltagarna, totalt 58 
stycken, har 20 stycken gått ut i arbete, varav 
17 på heltid och 5 har börjat att studera på 
heltid. Resultaten för både Växthuset II och 
föregångaren Växthuset måste betraktas som 
mycket gott.  
 
Resultaten inom skolan har under en längre tid 
varit otillfredsställande. Ett målmedvetet arbete 
med noggranna uppföljningar och analyser för 
att förbättra resultaten börjar nu att ge resultat. 
Meritvärdet för årets elever i årskurs 9 visar en 
ökning från 176 poäng 2013 till 196, baserat på 
16 ämnen. Baserat på de 17 ämnen som gäller 
från 2014 blir meritvärdet 203.  

Framtiden 

I och med att Växthuset II avslutas 2014-08-31, 
ska nu arbetsmetoderna utvecklas och imple-
menteras i ordinarie verksamhet tillsammans 
med kommunens samverkanspartners, lands-
tinget i Uppsala län, Försäkringskassan, Arbets-
förmedlingen och finansiären Samordningsför-
bundet Uppsala län.  
 
Integrationen ställer och kommer att ställa krav 
på en väl fungerande mottagning, socialt stöd, 
samt samverkan med Arbetsförmedlingen och 
andra aktörer. 
 
En plan för energieffektivisering av kommunens 
lokaler ska upprättas, med målet att sänka för-
brukningen och för att nå energimålen. 
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Vidtagna delåtgärder med Dragmossens deponi 
ska utvärderas, för att nå en lösning som är av 
kvalitativ, ekonomisk och miljömässig hållbar-
het. 
 
Det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan 
ska fortsätta att utvecklas. Personalen ska ges 
fortbildningsinsatser inom ergonomi, första hjäl-
pen/hjärt- och lungräddning och NTA (Natur 
och Teknik för Alla). 
 
Inom skolan gäller fortsatta satsningar inom 
matematik, entreprenörskap samt FKIK (Fram-
gångsrikt Ledarskap I Klassrummet).  
 
Inom vård och omsorg kommer personalen att 
utbildas i det salutogena förhållningssättet. 
 
Inom IFO är en arbetsgrupp tillsatt för att se 
över metoder att möjliggöra tidiga insatser för 
utsatta barn och deras familjer. 

Kommunala bolag 

AB Älvkarlebyhus 
Resultatet för perioden uppgick till 5,5 (3,8) 
mnkr. Budgeterat resultat för perioden uppgick 
till 2,0 mnkr. Prognosticerat resultat för helåret 
2014 uppgår till 3,9 mnkr. Budgeten uppgår till 
3,1 mnkr. Omsättningen för perioden uppgick till 
50,7 mnkr och rörelsens kostnader uppgick till 
38,2 mnkr. 
 
Det milda vädret påverkade kostnaderna för 
fjärrvärme och vinterväghållningen positivt. El-
kostnaderna låg, liksom för 2013, på en lägre 
nivå än tidigare år. 
 
Underhållet för hela året beräknas att överstiga 
budget med 700 tkr, vilket motsvarar de under 
året beslutade insatserna på 2:a Tvärgatan i 
Skutskär. 
 
Hyresbortfallet på bostäder, tillsammans med 
rabatter, uppgick till under 2 %, vilket är nära en 
halvering sedan 2013. En positiv budgetavvikel-
se på 700 tkr prognostiseras för helåret. 
 
Ökande vakanser för lokaler kan noteras. Trots 
detta är årsprognosen något bättre än budget. 
 
Bland årets underhållsinsatser kan nämnas bal-
kongrenovering på Ridderdalsvägen 2 i Älvkar-
leby, fortsatt renovering av balkonger och ska-
pande av uteplatser på Hårsta, samt takbyte 
och stamrenovering på Berget. 

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 cirka 
3,7 mnkr (1,3 mnkr), men detta redovisas i ba-
lansräkningen 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 investerings-
sidan. Om överuttag redovisas för helåret, ska 
reglering gentemot va-kollektivet ske inom en 
treårsperiod. Även helårsprognosen visar på ett 
nollresultat, men med ett överuttag på cirka 700 
tkr.  
 
Nettoomsättningen uppgick under perioden till 
17,0 (16,2) mnkr och rörelsens kostnader upp-
gick till 15,9 (14,9) mnkr.   
 
Periodens investeringar uppgick till 1,4 (2,1) 
mnkr och prognosen för hela årets investeringar   
är 7,5 mnkr, innebärande en avvikelse mot bud-
get med 7,9 mnkr. Avvikelsen beror främst på 
att förnyelse av ledningsnätet och exploate-
ringar inte har skett planenligt. Flera av de pla-
nerade ledningsnätsarbetena har justerats, på 
grund av att nödvändiga utredningsåtgärder 
och analyser av tidigare genomförda insatser 
först måste utföras. Ej förbrukade anslag 2014 
kommer att föras över till 2015. 
 
För perioden har enligt fastställt kontrollprogram 
68 (59) stycken vattenprover tagits på ledningar 
och verk. Tre prov var tjänliga med anmärkning. 
Inget prov var otjänligt. 
 
Grundvattenutredningen för Mon, Skutskär fort-
löper. Provpumpningar startade under somma-
ren och ska enligt plan fortgå i 1-2 år. Prov-
pumpningen är en del i att långsiktigt säkra vat-
tenförsörjningen i Älvkarleby kommun med att 
ha vattentäkter i olika grundvattenmagasin för 
god reservvattenförsörjning och för att ge ett 
underlag till den regionala vattenförsörjnings-
planen.         
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Personalvolym 

2014-08-31 uppgick antalet månadsanställd 
personal till 660 (622) st vilket motsvarar 640 
(610) heltidstjänster. 
 
Under perioden har 103 144 (79 800) timmar 
utförts av timavlönad personal. Detta 
motsvarar cirka 78,1 (60,4) årsarbetare.  

Lönekostnader, arvoden m.m. 

Kostnaden (exkl. PO) för löner, arvoden och 
ersättningar till personal, förtroendevalda, 
uppdragstagare m.fl. uppgick till 137,3 (125,4) 
mnkr. 
 
Sjuklönekostnaden för arbetsgivarperioden 
dag 1-14 samt 10 % dag 15-90 är drygt 2,2 
(2,2) mnkr. 

 

Mertid/övertid 

Totala antalet mertids-/övertidstimmar för 
perioden är 7 898 (7 316) timmar motsvarande 
6,0 (5,5) årsarbetare och 12,0 (11,8) 
timmar/anställd.  
 
Uttagen kompledighet är 3400 (3500) timmar, 
motsvarande knappt 2,6 (2,6) årsarbetare. 
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Sjukfrånvaro 2014 

Totala antalet sjukfrånvarodagar genomsnitt 
per månadsavlönad 
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* Tidigare år har sjukfrånvaron redovisats från 
dag 91, och nu från dag 60. 

 
Den totala sjukfrånvaron under 2014 motsvarar 
17,6 (17,4) dag/månadsavlönad. 
 

 
 
 

 

 

 2013 2014 

Total sjukfrånvaro                                      6,17 5,97 

   

Sjukfrånvaro för kvinnor               6,45 6,38 

Sjukfrånvaro för män                        4,26 3,21 

   

Sjukfrånvaron för 
åldersgrupp 

  

      - 29 år                                             4,53 4,67 

30 – 49 år                                                5,48 5,26 

50 år -                                                        7,29 7,07 

   

Andel av total 
sjukfrånvaro 

  

som varat i 60 dgr eller 
mer                   

38,14 35,88 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
jan - aug 2013 

Redovisning 
jan - aug 2014 

 
Prognos  

helår 2014 
Avvikelse budget/ 

prognos helår  

Intäkter 3 156 3 561 5 501 1 068 

Kostnader 29 582 30 896 48 065 -315  

Nettokostnad 26 426 27 334 42 564 753 
 

Ansvarsområden 

Bland kommunstyrelsens ansvarsområden in-
går bl.a. kommunövergripande planering och 
utredning, medborgarservice, nämndadmin-
istration samt ekonomi- och personalfunktioner 
och näringslivsverksamhet. 

Budgetutfall med prognos för helåret 

Under årets första åtta månader har 63 % av 
årsbudgeten förbrukats, vilket är något under 
den linjära riktpunkten, som uppgår till 67 %. 

I det prognostiserade överskottet för kommun-
styrelsen ingår bl.a. att beslut om införande av 
internt försäkringssystem och friskvård för 
personalen inte genomfördes, samt överskott 
från 2013 inom IT-centrum. Se även under 
nedanstående rubrik. 

Åtgärder mot befarat underskott 

För kommunstyrelsen befaras inget budgetun-
derskott, men vissa åtgärder har ändå vidta-
gits, för att i någon utsträckning täcka under-
skott i andra nämnder. Bl.a. har en planerad 
satsning på friskvård flyttats fram till 2015 och 
deltagande i mässor och motsvarande har 
begränsats. 

 

Väsentliga händelser 

Medborgarservice, som är en enhet som ska 
underlätta för medborgare att få information 
och stöd i enklare ärenden, invigdes den 1 
mars. 

Under våren genomfördes en utvärdering av 
den omorganisation som infördes inför in-
nevarande mandatperiod. Utvärderingen över-
lämnades till politiken för ställningstagande. 

Länsstyrelsen har beslutat om nya fördelnings-
tal för kommunerna gällande flyktingmottagan-
det i länet. Beslutet kommer att få betydelse för 
Älvkarleby kommuns mottagande. 

Arbetet med att införa en ny och mer funk-
tionell webbplats påbörjades och kommer att 
fortskrida under året. 

Utbyggnation av bredband på Västanå- Älvkar-
leö var ute för upphandling, men inga anbud 
lämnades, vilket leder till förseningar.   

PULS-enkäten (medarbetarenkät) genomför-
des och handlingsplaner för att behålla eller 
förbättra arbetsmiljö och hälsa upprättades i 
verksamheterna. 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
jan-aug 2013 

Redovisning 
jan-aug 2014 

 
Prognos  

helår 2014 
Avvikelse budget/ 

prognos helår  

Intäkter 30 316 30 058 48 643                    1 764 

Kostnader 50 356 52 612 83 566               -2 222 

Nettokostnad 20 041 22 554 34 923                         -458 

Driftprojektredovisning 
(tkr) 

Redovisning 
jan – aug 2013 

Redovisning 
jan - aug 2014 

 
Prognos  

helår 2014 
Avvikelse budget/ 

prognos helår  

Intäkter - 5 188 6 500 6 500 

Kostnader 331 5 338 6 596 - 6 376 

Nettokostnad 331 150 96 124 
 

Ansvarsområden 

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

Budgetutfall med prognos för helåret 

Per 31 augusti har nämnden förbrukat 22,6 
mnkr, 65 % av årsbudgeten. (2013 hade 59 % 
förbrukats för motsvarande period). Totalt 
prognostiseras ett underskott på 458 tkr. 

 

Verksamhet 
Nettokostnad 
delår (%) 

Avvikelse/ 
helår 2014  

Nämnd och 
förvaltn. chef 

939 (66)                         0 

 
Prognos i enlighet med budget. 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 
delår (%) 

Avvikelse/ 
helår 2014 

Bygg och miljö 1 948 (49)                 309 

 
Vakanta tjänster inom miljö och naturvård un-
der året gör att prognosen för personalkost-
nader redovisar överskott. 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 
delår (%) 

Avvikelse/ 
helår 2014 

Kultur o fritid 7 669 (61)                    -3 

 
Internhyran för Sörgärdets sporthall blir 190 tkr 
högre än budget på grund av en vattenskada 
på tak. Återhållsamhet med inköp inom verk-
samheterna för att minska underskottet gör att 
prognosen är minimal. 
 
 
 
 

 

 Verksamhet 
Nettokostnad 
delår (%) 

Avvikelse/ 
helår 2014 

AmI 
Integration 

647 (55) 
          -29  (0) 

                 -57 
                    0 

  
Prognosen visar på ett litet underskott . Det är 
bidrag från Arbetsförmedlingen för arbetsträ-
ning/sysselsättning inom jobb- och utvecklings-
garantin. Anledning är att något färre antal per-
soner anvisats till Älvkarleby kommun jämfört 
med beräknat i budget. 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 
delår (%) 

Avvikelse/ 
helår 2014  

Teknisk vht 11 380 (75)                 -706 

 
Kostnader för provtagning och kontrollprogram 
för Dragmossens deponi kommer att redovisa 
266 tkr i underskott i år. Projekt för att sänka 
nivån i lakvattendammen och försök med ener-
giskog kommer att kosta ca 600 tkr (budget 
saknas för dessa åtgärder). 
 
Åtgärder på el-anläggningen vid Älvkarleby 
Fiskecamp pågår, total kostnad ca 480 tkr. 
Kostnad för återställning av kanalen efter över-
svämning 2013, minus 70 tkr. 
 
Vinterväghållningen har förbrukat 38 % av 
budget på 1,4 mnkr, vilket beror på få snöfall. 
Prognosen är plus 500 tkr. Försäljning har 
skett av Hyttö skola, reavinsten är 249 tkr.  
 
Skogsavverkning planeras att utföras i höst, 
vilket genererar ca 200 tkr mer än budgeterat. 
 
Fastighetsförvaltningens prognos redovisar to-
talt ett underskott på 1 mnkr, till största delen 
beroende på vattenskador på Vinkelboda, 
Bodaskolan, Östangård och Sörgärdet. Prog-
nosen redovisas i delårsrapporten under res-
pektive nämnd. 
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Driftprojekt 

I driftprojektredovisningen är 220 tkr budgete-
rat för rivning av villor på Tallmon och för pro-
jektanställd arkitekt. Även drift av Fiskecampen 
bokförs som ett driftprojekt och bedöms hålla 
nollresultat. Totalt överskott i prognos tack va-
re att överflyttade medel från 2013 för rivning 
av villorna bara till en viss del har behövt tas i 
anspråk. 

Investeringsbudget 

Den totala investeringsbudgeten uppgår till 
35,6 mnkr och varav 28,4 mnkr är anslag som 
har flyttats över från 2013. Förbrukat är 13,9 
mnkr. Årsprognos är 22 mnkr. Nybyggnation 
av förskolan i Älvkarleby är klar. Byte av arma-
turer på vägbelysningen, investeringar i ishal-
len och mindre projekt inom fastighet pågår.  

 
Åtgärder mot befarat underskott 
 

Anledning till nämndens befarade underskott 
är framför allt de åtgärder/projekt som utförs på 
Dragmossens deponi. För att balansera under-
skottet råder allmän återhållsamhet. 

Väsentliga händelser 

Kultur- och fritidsavdelning 
Under delåret har bibliotekshuset haft 44 835 
besök, vilket är en ökning med 2 118 besök 
jämfört med föregående år. 
 
Visning och information om språkutveckling 
hos barn har hållits för föräldrar med annat mo-
dersmål än svenska. Ett samarbete med AmI. 
 
Bodaskolan har haft en läsvecka där barnbib-
liotekarien har deltagit i skolan med bokpre-
sentationer. 
 
Biblioteket och fritidsgården Oasen har under 
fem veckor genomfört ett bokprojekt ”Tusen 
berättelser”. Barnbibliotekarien har besökt fri-
tidsgården och läst högt samt diskuterat läs-
ning och böcker med barnen. 
 
Tre kulturlördagar har arrangerats på bibliote-
ket och alla med stort publikintresse.  
 
I samarbete med Litteraturcentrum har fyra 
skrivarcaféer arrangerats med kända inspira-
törer. 
 
Förtidsröstning har erbjudits på biblioteket i 
samband med valet till EU-parlamentet, 1 102 
personer förtidsröstade.  
 

 
 
 
Fyra konserter har arrangerats i samarbete 
med Musik i Uppland och lokala föreningar.  
 
Flera tillfällen med musikunderhållning har 
även arrangerats på biblioteket. 
 
På efterfrågan från föreningslivet arrangerades 
föreläsningen ”Har idrotten plats för alla” till-
sammans med SISU Idrottsutbildarna. En upp-
skattad föreläsning, som har arrangerats tidi-
gare. 
 

Projektet Sommarbussen pågick under sex 
veckor i sommar. Ett samarbete mellan flera 
avdelningar inom kommunen och i samarbete 
med Svenska Kyrkan. En minibuss med per-
sonal ambulerade mellan Skutskärsbadet och 
Sandbankarna på fredagkvällar för att umgås, 
fika och grilla med ungdomar. 
 
Antalet besök på fritidsgården Träffen ökade 
jämfört med samma period förra året. Antalet 
besök på fritidsgården Oasen är ungefär sam-
ma som tidigare år.  
 
Arbetsmarknad och Integration 
Från och med 2014-09-01 kommer Arbets-
marknad och Integration i samverkan med 
Landstinget Uppsala län, Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan att implementera och 
utveckla arbetssätt och samverkansmetoder 
från projektet Växthuset II i en samordnad 
arbetslivsinriktad insats med behovsanpassat 
stöd. 
 
Målgruppen är kommunmedborgare från 16 år 
som bedöms ha behov av de medverkande or-
ganisationernas parallella samverkansinsatser. 
Syftet är att möjliggöra för målgruppen att öka 
sin förmåga att uppnå egen försörjning. Insat-
sen finansieras med stöd av Samordningsför-
bundet Uppsala län. Mätning av insatsens re-
sultat kommer årligen att redovisas i Kommun- 
och landstingsdatabasen, KOLADA. 
 
Satsningen på Särskild anställning har gett re-
sultat. För närvarande är 12 personer i anställ-
ning och för några av de avslutade är resulta-
tet anställning hos extern arbetsgivare. 
 
Inflödet från Arbetsförmedlingen för personer 
inom jobb- och utvecklingsgarantin har mins-
kat, vilket påverkar budgeten för AmI. 
 
Verkstad och service har utfört flera stora flytt-
ningar inom kommunens organisationer samt 
byggnationer och måleriarbeten. 
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Inom etablering är 54 personer aktuella. Ett 
nytt avtal med Länsstyrelsen är tecknat för pla-
nerat mottagande av 43 nyanlända. 
 
Sommaraktiviteter har genomförts under sju 
veckor för cirka 30 personer. 
 
Teknisk avdelning 
Arbetet med försäljningen av Hyttön 1:2 (Hyttö 
skola) slutfördes.  
 
Inom projektet Sand har ny gång och cykelväg 
med tillhörande belysning anlagts, asfalterad 
vändplan byggts och nya ledningsdragningar 
är färdigställda. Erbjudande till tomtkön har 
lämnats för de nybildade fastigheterna på 
Sand. 
 
Gästrike Återvinnare ska etablera sig på södra 
industriområdet. Beslut har fattats gällande 
köpeavtal/överenskommelser och arbete pågår 
med projektering av väg, belysning m.m. gäl-
lande etableringen. 
 
Kommunen har tagit en del av kostnaderna för 
återställningen av området på Stora Ensos 
fabrik med anledning av åtgärder efter över-
svämningen 2013. Frågor gällande översväm-
ningen och dikesföretaget drivs nu av kommu-
nen, Stora Enso Skog AB och Trafikverket ge-
mensamt. 
 
Arbete gällande förekomsten av tungmetaller 
vid Dragmossens deponi och kringliggande 
område pågår. Delåtgärder har beslutats och 
resurser är tillsatta. Åtgärderna kommer att 
genomföras enligt tidplan och förslag på slutlig 
lösning arbetas fram utifrån framtagna resultat. 
 
Älvkarleby Camping drivs säsongen 2014 av 
kommunen. Avdelningen har arbetat med fler-
talet åtgärder under perioden. Ny styrbom har 
installerats, städning av campingområdet har 
utförts och ny elanläggning installeras. Belys-
ning i campingstugor byts till LED.  
 
 

Inventering av kommunens brosystem har ut-
förts och arbete pågår med att ta fram en plan 
på drift och underhåll av alla broar. Besiktning 
har skett av kommunala vägar och cykelvägar. 
Plan med åtgärder/kostnader har tagits fram. 
Alla cykelvägar i Älvkarleby har fått ny asfalte-
ring. Kommunens lekplatser har åtgärdats en-
ligt högsta nivåkrav. 
 
Skadegörelsen har varit hög under en period 
vilket påverkar ekonomin negativt. 
  
 

 
Utbyte av kommunens vägbelysning/armaturer 
pågår och elkostnaderna ligger cirka 35 % läg-
re i år jämfört med samma tidsperiod 2013. 
Energiförbrukningen/kostnaden kommer att bli 
ännu lägre när all armatur är utbytt.  
 
Energibesparande åtgärder pågår löpande 
med installering av ny styr, värme/ventilation i 
kommunens fastigheter. 
 
Arbetsmarknadsprojektet med skogstyrelsen 
pågår under arbetsledning av driftchef. Utfört 
arbete får positiv respons från allmänheten och 
större områden, som varit eftersatta under fler-
talet år, har röjts.  
 
Ny förskola är byggd i Älvkarleby (Tallbackens 
förskola) och verksamheten har flyttat in. Ener-
giprojekt har initierats i samband med byggna-
tionen. Mer än 90 % av belysningen kommer 
att vara ledbelysning och solceller kommer att 
installeras på byggnadens tak, med en beräk-
nad produktion på cirka 27 000 kWh/år. 
 
Vattenskador har drabbat kommunens fas-
tigheter, vilket påverkar fastighetsbudgeten. 
Kostnader för akut underhåll har under den här 
perioden varit omfattande, vilket negativt på-
verkar budgeten för det planerade underhållet. 
Omfattande takrenovering på Sörgärdets skola 
kommer att färdigställas under september må-
nad.  
 
Bygg- och miljöavdelning 
Inom samtliga verksamheter fortlöper arbetet 
med relativt normala ärendemängder. Vid halv-
årsskiftet trädde förändringar i plan- och bygg-
lagen, PBL, i kraft. I och med detta noterades 
en anhopning av frågor och ärenden rörande 
bygglovsbefriade åtgärder (Attefallare). 
 
En vakant miljötillsynstjänst under början av 
året skapade ett ackumulerat tillsynsbehov på 
miljösidan. Likaså har livsmedelskontroll/ 
hälsoskyddstillsyn varit vakant under somma-
ren. Ett arbete med att införa fasta årliga 
avgifter för livsmedelsverksamheter pågår. 
 
Arbetet med nya dubbelspåret genom kommu-
nen har genererat ärenden på såväl bygg- som 
miljösidan. Likaså har arbetet med Dragon 
Gate aktualiserats inom såväl bygg-, miljö-, 
som livsmedelsområdet. 
 
Arbetet med detaljplaner för att skapa och 
anpassa byggrätter i kommunen fortgår. Detalj-
plan för ökade byggrätter i Älvkarleby har vun-
nit laga kraft. Ett antal mindre detaljplaner för 
ändrad användning, som utförs av konsulter  
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Löper på. Arbetet med ny detaljplan för att ska-
pa byggrätter på Tegelbruket avvaktar geotek-
nisk undersökning. Arbetet med en detaljplan 
för att skapa attraktivt boende kring Bodaån 
har påbörjats. 
 
Framtiden 

 
Arbetsmarknad och Integration 
AmI står inför stora framtida utmaningar, då 
alla kommunmedborgare från 16 år som be-
döms ha behov av en samordnad arbetslivs-
inriktad insats med behovsanpassat stöd, ska 
erbjudas deltagande i samverkansinsatsen. 
Detta innebär, att ingen person ska exkluderas 
oavsett ursprung, psykisk hälsa eller arbetsför-
måga. Implementeringen är beroende av att 
chefer inom Älvkarleby kommun (liksom inom 
samverkansorganisationerna) har huvudans-
var för att göra samverkansmetoderna och 
arbetssättet känt och tillämpas inom 
kommunen. 
 
Integration står värd för en tvådagars kon-
ferens med inriktning på fördjupat samarbete 
mellan länets kommuner. En revidering av lo-
kala överenskommelsen (LÖK) är påbörjad 
med en förhoppning av ett nytt påskrivet avtal 
senast maj 2015. Migrationsverkets prognos 
för 2014 visar att  80 000  människor väntas 
anlända till Sverige.  Detta innebär att vi står 
inför framtida utmaningar som ställer krav på 
en väl fungerande mottagning, socialt stöd, 
samverkan med Arbetsförmedlingen och andra 
aktörer. 
 
Kultur- och fritid 
Länsbiblioteket satsar och subventionerar för-
fattarbesök ute i kommunerna, Litteraturkaru-
sellen. Två författare kommer att hålla föredrag 
på biblioteket under hösten. Kakboken som är 
samlingen av alla kakrecept från 150-årsfiran-
det kommer att tryckas och lanseras. En ”kak-
lördag” kommer att arrangeras på biblioteket, 
då boken släpps och bilder från 150-årsfiran-
det i kommunen visas.  
 
Olympic Day kommer att arrangeras i kommu-
nen under höstlovet. Barn får under en dag 
pröva på olika idrotter tillsammans med 
olympier.  Arrangemanget sker i samarbete 
med SISU Idrottsutbildarna. 
 
 
 

 
Ett läsprojekt, PAUS, (läsning och idrott) är i 
planeringsstadiet och föreningar har bjudits in 
till en föreläsning kring det. 
 
Bygg- och miljö 
Förändringar i lagstiftning kräver ständiga an-
passningar av verksamheten. Ytterligare för-
ändringar, bland annat PBL, väntas under år 
2015. 
 
En förstudie har påbörjats och planeras fortgå 
för att undersöka möjliga vägar till samarbete 
med andra nordupplandskommuner i syfte att 
minska sårbarhet och höja kvalitet och 
effektivitet inom plan-, bygg- och miljöområdet.  
 
Ett identifierat behov finns, att arbeta med 
uppdatering av gamla detaljplaner, samt att 
skapa byggrätter i attraktiva områden. Kommu-
nens bostadsförsörjningsplan som beräknas 
vara klar under år 2015 bör ligga till grund för 
arbetet med den fysiska planeringen. 
 
Kommunen bör flytta fram positionerna vad 
gäller tillsyn av olovligt byggande. 
 
Inom miljö-, hälsoskydd-, och livsmedels-områ-
dena behöver kommunen fortsätta arbetet med 
att utveckla den tillsyn som behövs. 
 
Teknisk avdelning 
Fortsatt arbete med att genomföra åtgärder för 
att hålla/höja skicket på kommunens broar, vä-
gar och cykelvägar. Möjligheter att till-
gänglighetsanpassa befintliga lekplatser och 
badplatser i kommunen ska inventeras.  
 
Utvärdera Delåtgärder som utförs i arbetet 
med Dragmossens deponi ska utvärderas. 
Därefter fortsätta arbetet för en kvalitativ, eko-
nomisk och miljömässig hållbar lösning. Detta 
kommer att ske i samverkan med konsulter 
och entreprenörer.   
 
En plan med Gästrike Återvinnare för etable-
ringen på industriområdet ska upprättas. 
 
Även en plan för energieffektivisering av kom-
munens fastigheter ska upprättas. En samar-
betspartner genomförande av effektiviseringen 
ska upphandlas. Målet är att sänka förbruk-
ningskostnaderna och att uppnå energimålen. 
Projektet med utbytet av kommunens vägbe-
lysningsarmaturer kommer att avslutas och re-
dovisas. 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
jan - aug 2013 

Redovisning 
jan - aug 2014 

 
Prognos 

helår 2014 
Avvikelse budget/ 

prognos helår  

Intäkter 32 389 -35 558 -50 894 9 158 

Kostnader 256 591 277 576 433 036 -28 995 

Nettokostnad 224 202 242 018 382 142 -19 837 

Ansvarsområden 
Utbildnings- och omsorgsnämnden ansvarar 
inom utbildningsområdet för förskola, fritids-
hem, förskoleklass, grundskola, särskola, gym-
nasieskola, kulturskola samt vuxenutbildningen 
(KunDa) som drivs i form av intraprenad. Inom 
omsorgsområdet består verksamheterna av 
individ- och familjeomsorg, ensamkommande 
flyktingbarn samt vård och omsorg för äldre 
och funktionshindrade. Nämnden ansvarar 
även för kommunens kostverksamhet. 
 

Budgetutfall med prognos för helåret 
Totalt under årets första åtta månader har 
utbildnings- och omsorgsnämnden förbrukat 
drygt 242 mnkr vilket motsvarar 67 % av bud-
geten. Vid samma tidpunkt 2013 hade 66 % 
förbrukats. Riktvärde för perioden är 67 %. 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

delår (%) 
Avvikelse 

helår 2014 

Förv./nämnd 6 155 (71) -313 

 
Under perioden januari-augusti har förvalt-
ningen och nämnden förbrukat närmare 6,2 
mnkr, vilket motsvarar 71 % av budgeten. Vid 
samma tidpunkt 2013 hade 63 % förbrukats. 
Verksamheten prognostiserar ett underskott på 
313 tkr för helåret, vilket beror på ökade perso-
nalkostnader och höga kostnader för företags-
hälsovård. 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 
delår (%) 

Avvikelse 
helår 2014  

Bemannings-
enhet 

1 339 (55) 0 

 
Bemanningsenheten har under perioden janu-
ari-augusti förbrukat 1 339 tkr motsvarande 55 
% av budgeten. Vid samma tidpunkt 2013 ha-
de 74 % förbrukats. Skillnaden beror på att det 
2013 inte fanns en budget för pool samt 
vikariernas utbildningar. Verksamheten prog-
nostiserar ett utfall i nivå med budget.  
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

delår (%) 
Avvikelse 

helår 2014  

Utbildning 105 836 (60) 1 865 

 

Utbildningsverksamheterna har under de 
inledande åtta månaderna förbrukat 105,8 
mnkr motsvarar 60 % förbrukning av budgeten 
(61 %). Verksamheten prognostiserar ett över-
skott för helåret på 1 865 tkr. Den positiva 
prognosen grundar sig i förväntade lägre kost-
nader för köp av gymnasie- och gymnasiesär-
platser för helåret än budgeterat. 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

delår (%) 
Avvikelse 

helår 2014  

KunDa 5 736 (59) 634 

 
Intraprenaden KunDa har under perioden för-
brukat 5,7 mnkr motsvarar 59 % (46 %) av 
budgeten. Verksamheten prognostiserar ett 
positivt utfall på 634 tkr för helåret. 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

delår (%) 
Avvikelse 

helår 2014  

Kost 8 248 (65) -625 

 
Kostverksamheten har under årets första åtta 
månader förbrukat 8,3 mnkr, vilket motsvarar 
65 % (68 %) av budgeten. Verksamheten re-
dovisar ett prognostiserat underskott på 625 
tkr. Under den varma sommaren fanns prob-
lem med kylar och frysar, vilket ledde till att 
livsmedel måste kasseras, kostnader för mat-
transporter i samband med renoveringen av 
golvet vid köket på Östangård samt höga kost-
nader för vikarier i förhållande till budget och 
viss utökning av personal i samband med verk-
samhetsförändringar är grunden till det befa-
rade underskottet.  
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

delår (%) 
Avvikelse 

helår 2014  

Vård och 
omsorg 

79 439 (72) -8 426 

 
Vård och omsorg har under årets första åtta 
månader förbrukat 79,4 mnkr vilket motsvarar 
72 % av budgeten. Vid samma tidpunkt 2013 
hade 68 % förbrukats. Riktvärdet för personal-
kostnader är ca 64,9 %, medan nyttjade perso-
nalresurser har varit nära 72,5 %, vilket mot- 
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svarar cirka 7,6 mnkr mer i personalkostnader 
för perioden.  
 
Inom vård och omsorg finns verksamhetspro-
jekt med full extern finansiering, bland annat 
från socialstyrelsen. 
 
De ökade personalkostnaderna har flera orsa-
ker. De personer som har hemtjänst, beviljas 
genom myndighetsbeslut allt fler insatser p.g.a. 
högre behov. Myndighetsbesluten verkställs av 
vård och omsorg.  
 
Vård och omsorg hade också under de första 
månaderna en hög korttidssjukfrånvaro med 
stora vikariebehov. Analys av orsakerna till 
frånvaron pågår med hjälp av genomförd med-
arbetarenkät.  
 
Inom personlig assistans finns brukare som 
trots sina behov, har svårt att acceptera ny 
personal. Detta har gjort det svårt att rekrytera 
till dessa brukare. Omfördelning av befintlig 
personal inom verksamheten har varit omfat-
tande. Detta har också bidragit till höga kost-
nader i form av utbeordring av ordinarie perso-
nal. 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

delår (%) 
Avvikelse 

helår 2014  

Individ- och 
familjeomsorg 

36 081 (85) -14 674 

 
Under årets första 8 månader har individ- och 
familjeomsorgen förbrukat 36,1 mnkr, vilket 
motsvarar 85 % av årsbudgeten. Vid samma 
tidpunkt 2013 hade 84 % förbrukats av budge-
ten.  
 
Under individ- och familjeomsorg finns två fullt 
ut finansierade verksamheter, institutionsvård 
för ensamkommande flyktingbarn och förebyg-
gande åtgärder för att motverka hemlöshet.  
 
Den negativa prognosen grundar sig på högre 
kostnader än budgeterat för försörjningsstödet 
och insatser för barn och unga.  
 
Mot bakgrund av ett stort antal anmälningar 
med påföljande utredningar kan antalet place-
rade barn och unga komma att öka ytterligare 
under 2014. Dessutom tillkommer ökade kost- 
nader för så kallade utredningsplaceringar för 
förälder och barn. 
 
Försörjningsstödet stiger trots att antalet hus-
håll inte har ökat. Den huvudsakliga orsaken 
till den högre utbetalningen är fler arbetslösa  
 

 
som saknar a-kassa. Fler hushåll erhåller 
fullt försörjningsstöd istället för ett komp-
letterande försörjningsstöd till egen inkomst 
samt att fler personer ingår i hushållen.  
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

delår (%) 
Avvikelse 

helår 2014  

Vega -816 1 702 

 
Vega, ett boende för ensamkommande flyk-
tingbarn, prognostiserar för helåret ett positivt 
utfall med 1,7 mnkr. Överskottet grundar sig i 
högre intäkter från Migrationsverket än budge-
terat. Nettot kommer vid årsslutet att fördelas 
till de verksamheter som haft kostnader i sam-
band med deltagarna vid Vega.  
 

Åtgärder mot befarat underskott 
Noggrann genomlysning av alla verksamheter 
pågår. Trots en utökad budget 2014, så prog-
nostiseras budgetöverskridande.  
 
Budgeten för gymnasiesärskolan har efter bes-
lut i nämndens minskats med 500 tkr då färre 
elever än beräknat går i gymnasiesärskolan.  
 
Vid Marma förskola har den extra avdelning 
som öppnades för att bland annat ta emot 
barnen från Migrationsverkets ankomstboende 
stängts och barnen har inrymts i de befintliga 
förskoleavdelningarna inom södra området. 
Stängningen av avdelningen har även lett till 
minskade kostnader för kostverksamheten. 
 
Inom vård och omsorg konstateras att antalet 
ärenden har ökat, men framförallt så har vård-
tyngden ökat. I juli 2013 fanns 180 aktuella 
ärenden i hemtjänst med sammanlagt 963 in-
satser. I juli 2014 fanns 199 aktuella ärenden 
med 1024 insatser. Trenden går mot en ökning 
med högre personalkostnader som följd.  För 
att i görligaste mån hålla kostnadseffekterna 
nere, har hemtjänstorganisationen slagits sam-
man till en enhet med större flexibilitet i resurs-
utnyttjandet.   
 
Då Älvkarleby kommun har relativt få särskilda 
boendeplatser, innebär det att de personer 
som har beviljas särskilt boende har stora om-
vårdnadsbehov, som kräver stora personalre-
surser. Personalbemanningen på boendena i  
kommunen är i jämförelse med andra kommu-
ner låg. 
 
När behovet av hemtjänst för enskild vårdtaga-
re överstiger en viss nivå, blir vården dyrare än 
vid samma vård- och omsorgsbehov i särskilt 
boende. Fler platser i särskilt boende skulle  
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därför i dessa ärenden ge lägre kostnader och 
bättre kontinuitet. 
 
Inom individ- och familjeomsorgen har hittills 
tretton personer beviljats kommunala anställ-
ningar. Kommunala anställningar är en sats-
ning för att möjliggöra för individer att få en 
betald sysselsättning istället för försörjnings-
stöd. Målet är, att öka möjligheterna för den 
enskilde att på sikt få en anställning och där-
igenom bli självförsörjande. De kommunala 
anställningarna delfinansieras med bidrag från 
arbetsförmedlingen i form av nystartsjobb eller 
via en utvecklingsanställning. En kommunal 
anställning ges om en period av 12 månader 
och efter avslutad anställning har personen rätt 
till a-kassa.  
 
Genom en förstärkning inom barn- och ung-
domsgruppen kommer verksamheten att ha 
bättre möjligheter att rekrytera egna familje-
hem, kontakthem och kontaktfamiljer vilket 
medför att behovet av kostsamma konsulent-
stödda familjehem minskar. 
 
Fortsatt arbete pågår för att möjliggöra tidiga 
insatser till utsatta barn och deras familjer lik-
som utveckling av hemmaplanslösningar i stäl-
let för placeringar. Genom ett strukturerat och 
metodiskt arbetssätt med tidiga insatser med 
exempelvis förskolan kan senare dyra place-
ringar förhindras.  Ett exempel på detta är PYC 
(Parenting Young Children), som är ett föräld-
rautbildningsprogram. Målgruppen för PYC-in-
sats är i första hand föräldrar med intellektuella 
funktionsnedsättningar. 
 
Under perioden mars-september pågår ett pro-
jekt tillsammans med IFAM (Integration-För-
sörjning-Arbetsmarknad-Missbruk) för att mäta 
behandlingsresultat för ett bättre underlag till 
om insatser ger förväntad effekt. Projektet på-
går september månad ut och kommer att utvär-
deras. Öppenvården kommer att få ta del av 
ytterligare stöd från IFAM genom en utbild-
ningssatsning, Neuropsykiatri, sammansatta 
behov och familjeinterventioner. 
 

Väsentliga händelser 
En nybyggd förskola, Tallbacken, med fyra av-
delningar har öppnats i Älvkarleby. Verksam-
heterna vid Ankarets förskola och Kvarngär- 
dets förskola flyttade i augusti in i de nya loka-
lerna.  
 
Nyckeltalet har ändrats för de kommunala för-
skolorna från 18 till 19 barn per avdelning. Sta-
tistik visar att det föddes färre barn under 2013 
(72 st.) jämfört med 2012 (103 st.). 

 
Sagans naturförskola vid Älvboda Friskola ut-
ökade i augusti verksamheten med en avdel-
ning för 16 barn. Detta innebär att den kommu-
nala förskolan måste anpassa sin volym, vilket 
innebär att personalbemanningen anpassas 
utifrån minskat barnunderlag. 
 
Under våren startade en fristående verksamhet 
inom pedagogisk omsorg (tidigare benämnd 
familjedaghem) i kommunen.  
 
Samtlig personal inom förskolan har genom-
gått PIM-utbildning. PIM står för praktisk IT- 
och mediekompetens. 
 
Meritvärdet för årets nior visar en ökning, 196 
poäng, jämfört med 176 poäng (2013). Merit-
värdet är baserat på 16 ämnen. Meritvärdet för 
2014 baserat på nytt beräkningssystem med 
17 ämnen blir 203. Maximalt kan 340 poäng 
erhållas. 
 
Behörigheten till gymnasiet har däremot mins-
kat från 82 % till 76 %. Bland de icke behöriga 
finns elever som har klarat av att få betyg i fle-
ra ämnen, men som inte har klarat godkänt i 
svenska, engelska och/eller matematik. Orsa-
ken kan bero på kort vistelsetid i Sverige. Fler 
elever har valt högskoleförberedande program 
jämfört med tidigare. Antalet elever som sökt 
de teknik- och naturvetenskapsprogrammen 
ökar jämfört med tidigare år.  
 
93 % av eleverna i årskurs 1 kan läsa enligt 
Skolverkets kriterier. En anledning till minsk-
ningen från 99 % 2013 är att några av barnen 
varit kort tid i Sverige. 
 
Till höstterminen började fler elever på Rot-
skärsskolan i årskurs 6 jämfört med tidigare år, 
vilket innebär att färre elever har valt fristående 
alternativ. 
 
32 lärare genomgick en omfattande fortbild-
ning under läsåret 2013-14 i Skolverkets mate-
matiklyft. Lyftet fortsätter under läsåret 2014-
15. 
 
Sju förstelärare är anställda i kommunen på 
två år. Skolverket betalar löneökningen till 
förstelärarna med 5 000 kronor/månad. Förste- 
lärarnas uppdrag inriktas på att förbättra 
elevernas läsförståelse, matematik och SO.  
 
Kulturskolan har under vårterminen fortsatt 
med sina regelbundna besök på kommunens 
äldreboenden, teaterföreställningar samt haft 
traditionsenliga musikavslutningar i Älvkarleby- 
och Skutskärskyrka. Verksamheten deltog för  
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första gången även vid Fallens dag där dans-
gruppen framträdde och teatereleverna ordna-
de en sagovandring med skattjakt på Laxön. 
 
Under åtta dagar i juni genomfördes dagläger-
verksamhet, som riktar sig till speciellt inbjudna 
barn. En medarbetare vid Kulturskolan plane-
rade daglägrets innehåll och aktiviteter. 
 
Inom KunDa är det många inskrivna elever bå-
de under vår- och höstterminen. De största 
grupperna inom vuxenutbildningen är de som 
studerar svenska för invandrare (SFI) och 
vårdämnen. Introduktionsprogrammen har fär-
re elever under höstterminen, eftersom flera 
elever har gått vidare till andra studier eller 
skrivits ut av åldersskäl. Det tillkommer dock 
kontinuerligt elever som lämnat nationellt gym-
nasieprogram samt nyanlända ungdomar. 
 
Älvskolan har för tillfället en inskriven grund-
skoleelev, men några nya elever kommer att 
börja på skolan. 
 
För att lösa den akuta lokalbristen vid KunDa 
har eleverna som hör till introduktionsprogram-
men under höstterminen flyttat till lokalerna vid 
Träffen i Sporthallen på Rotskär för att lösgöra 
undervisningslokaler vid KunDa. Även lokaler 
vid Komvux i Gävle har använts till vårdkurser. 
 
KunDa kommer att inrätta fler tjänster inom 
gymnasial engelska, SFI-undervisningen och 
introduktionsprogrammen. Tjänsterna finansie-
ras via KunDas överskott från tidigare år.  
 
Vård och omsorg har svårigheter att hitta vika-
rier, som anmäler tillgänglighet och vill arbeta 
på de tider som behövs. Det har lett till att om-
rådescheferna har tvingats att beordra ordina-
rie personal till övertid, ofta till en högre kost-
nad än en timvikarie. Många nya vikarier har 
introducerats och vissa av dessa inom flera 
områden, vilket har medfört höga kostnader.  
 
Ett stort problem inom vård och omsorg idag är 
att många av våra unga nya vikarier saknar 
körkort. Det är en orsak till att framför allt 
hemtjänsten har svårigheter att bibehålla en 
god personalkontinuitet. Många brukare har 
idag stora omvårdnadsbehov och personal  
måste samordnas på flera grupper utifrån både 
kompetens och körkort. 
 
Inom vård och omsorg startade Demenscent-
rum den tredje mars, vilket innefattar  nivåbo-
ende, dagverksamhet och korttidsboende för 
demenssjuka. Tre Silviasystrar har utexamine-
rats och har sin placering på Demenscentrums  

 
dagverksamhet. De har utvecklat verksamhe-
ten för att bättre vara anpassad för yngre de-
menssjuka, de har även handledande uppdrag 
för övrig verksamhet. 
 
En stor hemtjänstorganisation har bildats med 
all hemtjänst i kommunen, där också den legiti-
merade hemsjukvårdspersonalen numer ingår.  
 
Hemsjukvårdsorganisationen är inte längre en 
egen sammanhållen hemsjukvårdsorganisa-
tion. Denna stora omorganisation har krävt om-
ställningstid för alla inblandade. 
 
Funktionshindradeomsorgen har höga kostna-
der för elevhem i Uppsala, där två ungdomar 
bor. Ungdomarna har LSS-beslut. 
 
Funktionshindradeomsorgen har flera barn 
med omfattande behov. Under våren togs yt-
terligare LSS-beslut och fler beslut kommer att 
fattas inom kort. 
 
Kommunen är ålagd vite för icke verkställt bes-
lut inom funktionshindradeomsorgen. Vitet är 
överklagat, men utfallet är ännu oklart.  
 
Inom individ- och familjeomsorgen pågår en 
fortsatt satsning på att arbeta intensivt med 
unga personer, vilka är beroende av försörj-
ningsstöd. 
 
En samordnare har anställts för att öka det ar-
betsledande stödet i handläggningen, samt för 
att möjliggöra en kvalitetssäkring i handlägg-
ningsprocessen. 
 
En familjebehandlare går FFT-utbildning 
(Funktionell FamiljeTerapi) i höst, vilket förstär-
ker familjearbetet med evidensbaserad kompe-
tens.  
 
Verksamheten fortsätter att vara delaktig i pro-
jektet Växthusets utfasning som ska implemen-
teras inom ramen för AmI. Utvecklingsdiskus-
sion pågår med AmI om möjligheten att skapa 
en väg in för personer som är i behov av för-
sörjningsstöd.  
 
Individ och familjeomsorgen är också med i 
Impuls, ett projekt finansierat via samordnings- 
förbundet. Målgruppen för projektet är perso-
ner som saknar sjukpenninggrundande in-
komst och som får sin försörjning via kommu-
nens försörjningsstöd. 
 
Inom kostverksamheten stängdes köken vid 
Ankarets förskola och Kvarngärdets förskola i  
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slutet av juni. Verksamheten flyttades till den 
nya förskolan Tallbacken. 
 

Framtiden 

Det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan 
fortsätter att utvecklas. Utbildning av en lärle-
dare per förskoleavdelning kommer att ske un-
der hösten 2014 och våren 2015. 
 
Ytterligare fortbildningsinsatser för personalen 
kommer att vara ergonomi, första hjälpen/hjärt- 
och lungräddning och NTA (Natur och Teknik 
för Alla). 
 
Under hösten inriktas fortbildningen bland lä-
rarna på fortsatta matematiksatsningar, entrep-
renörskap och FLIK (Framgångsrikt Ledarskap 
I Klassrummet). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vård och omsorg har inlett en utbildningssats-
ning för all personal i salutogent förhållnings-
sätt. Alla har deltagit i en utbildningsdag med 
Peter Westlund, föreläsare och filosofie doktor. 
Arbetet fortsätter i de olika verksamheterna på 
framför allt arbetsplatsträffar. Salutogent för-
hållningssätt innebär att individen ses i sitt 
sammanhang. 
 
Inom Individ- och familjeomsorgen är en ar-
betsgrupp tillsatt för att se över metoder  att 
möjliggöra tidiga insatser till utsatta barn och 
deras familjer. Arbetsgruppen kommer även att 
arbeta med att titta på hur samverkan/samar-
bete med förskolan kan utvecklas.  
 
En utökning med en familjestödjare under ett 
år bekostas av PRIO- pengar, en satsning från 
regeringen där syftet är att förbättra livssitua-
tionen för personer med psykisk ohälsa, främst 
barn och unga. Familjestödjaren kommer att till 
någon del ingå i insatsresurser för hemma-
planslösningar.  
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Driftredovisning 
(tkr) 

Redovisning 
jan - aug 2013 

Redovisning 
jan - aug 2014 

 
Prognos  

helår 2014 
Avvikelse budget/ 

prognos helår  

Intäkter 318 610 319 053 478 530 1 280 

Kostnader 23 695 18 006 27 216 4 129 

Nettokostnad -294 915 -301 047 451 314 5 409 
 

Prognos budgetutfall för helåret 

Pensioner 
Budget uppgår till 24,6 mnkr. Enligt senaste 
prognosen (december 2013) hamnar utfallet i 
paritet med budget. 
 
Personalomkostnadspåslag 
Prognosen visar på ett överskott på 2,9 mnkr.  
 
Blockuthyrning 
Genom en överenskommelse med AB Älvkar-
lebyhus upphörde blockuthyrningen för Fyrklö-
vern den 1 april, vilket leder till lägre statlig 
momsersättning och ett budgetunderskott på 
350 tkr. Kvarvarande blockuthyrning avser 
Vallvägen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kommunalskatt 
Enligt skatteprognosen per augusti från Sveri-
ges Kommuner och Landsting blir intäkten 
370,8 mnkr, 1,1 mnkr högre än budget, som i 
sin helhet beror på slutavräkning för 2012 och 
preliminär avräkning för 2013.  
 
Kommunalek. utjämning/generella statsbidrag 
Fastställd nettointäkt uppgår till 68,3 mnkr, vil-
ket överstiger budget med 900 tkr. 
 
Kommunal fastighetsavgift  
Budgeterad intäkt uppgår till 16,1 mnkr, medan 
det preliminära utfallet stannar vid 15,9 mnkr.  
 
Räntenetto (exkl. finansiella pensionskostn.) 
Det låga ränteläget bidrar till att generera ett 
prognostiserat överskott på 1 000 tkr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Delår Delår Prognos Avvikelse budget/
2013 2014 bokslut 2014 prognos 2014

Revision
Intäkter 0 0 0 0
Kostnader 455 396 610 0
Nettokostnader 455 396 610 0

Kommunstyrelse 
Intäkter 3 156 3 561 5 501 1 068
Kostnader 29 582 30 896 48 065 -315
Nettokostnader 26 426 27 334 42 564 753

Samhällsbyggnadsnämnd
Intäkter 30 316 30 058 48 643 1 764
Kostnader 50 356 52 612 83 566 -2 222
Nettokostnader 20 041 22 554 34 923 -458

Utbildnings- och omsorgsnämnd
Intäkter 32 389 35 558 50 894 9 158
Kostnader 256 591 277 576 433 036 -28 995
Nettokostnader 224 202 242 018 382 142 -19 837

Driftprojekt
Intäkter 0 5 188 6 500 6 500
Kostnader 331 5 337 6 596 -6 376
Nettokostnader 331 150 96 124

Finansförvaltning
Intäkter 318 610 319 053 478 530 1 280
Kostnader 23 695 18 006 27 216 4 129
Nettokostnader -294 915 -301 047 -451 314 5 409

SUMMOR
Intäkter 384 471 393 418 590 068 19 770
Kostnader 361 011 384 823 599 089 -33 779
Nettokostnader -23 460 -8 595 9 021 -14 009

Driftredovisning (tkr)
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Delår Delår Prognos Avvikelse budget/
2013 2014 bokslut 2014 prognos 2014

Kommunstyrelse
Utgifter 482 1 665 1 800 200

Samhällsbyggnadsnämnd
Utgifter 35 763 13 917 22 049 13 540

Utbildn.-och omsorgsnämnd
Utgifter 656 1 606 3 435 1 591

SUMMA INVESTERING 36 900 17 188 27 284 15 331

Budget Redovisning Redovisning
2014 jan-aug 2013 jan-aug 2014

Ny förskola Ä-by 14 492 545 8 609
Byte till kvicksilverfri vägbel. 7 927 0 907
Omb.Rotskär Hus S+kök/ms 3 777 19 094 388
Invent Kostvht 2 252 205 21
Omb.Bodaskolan fsk/kök 1 758 12 063 921
IT-utrustning 1 700 465 1 148
Inventarier VOM 1 435 265 1 010
Inventarier Utbildning 1 339 186 576
Toppbelägg.  gat- och cykelväg 800 393 849
Hant. Lakvatten Dragmossen 750 0 0
Utrymningsväg trapphus K-hus 549 0 0
Ombyggn. Sörgärdets sporth. 500 0 0

Redovisning Redovisning Prognos Avvikelse budget/

jan-aug 2013 jan-aug 2014 helår 2014 prognos 2014

Samhällsbyggnadsnämnd

Sandvägen 91 195 880 -880

Folkets hus Älvkarleby 2 5 105 -105

SUMMA EXPLOATERING 93 200 985 -985

Investeringsredovisning (tkr)

Sammanställning över större investeringar

Exploateringsredovisning (tkr)
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Not Delår Delår Prognos Avvikelse budget/
2013 2014 bokslut 2014 prognos 2014

Verksamheternas intäkter 1 52 288 51 879 75 869 18 221
Verksamheternas kostnader 2 -309 081 -336 276 -523 293 -34 458
Av-/nedskrivningar 3 -8 153 -8 851 -14 197 -697

Verksamh. nettokostnader -264 947 -293 248 -461 621 -16 934

Skatteintäkter 4 245 185 247 098 370 820 1 120
Generella statsb. och utjämning 5 47 368 56 124 84 182 682
Finansiella intäkter 6 1 991 1 759 2 433 -242
Finansiella kostnader 7 -6 137 -3 139 -4 835 1 366

Resultat före e o poster 23 460 8 595 -9 021 -14 009

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

PERIODENS RESULTAT 23 460 8 595 -9 021 -14 009

Avstämning mot balanskravet Redovisning Redovisnin Prognos

jan-aug 2013 jan-aug helår 2014

Ingående underskott att balansera -
Resultat enligt resultaträkningen 23 460 8 595 -9 021
Realisationsvinster -20 -261 -261

Effekt av sänkt diskonteringsränta * 3 293 - -
Balanskravsresultat 26 733 8 334 -9 282

* Inkl. löneskatt

Resultaträkning (tkr)
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Not Delår Delår Bokslut Prognos
2013 2014 2013 bokslut 2014

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillg. 8 682 985 696 1 009
Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggn o tekniska anl. 9 220 018 231 432 224 900 235 174
Maskiner och inventarier 10 8 162 9 378 7 948 10 364

Finansiella anläggningstillg. 11 98 982 97 914 98 264 97 188

Summa anläggningstillg. 327 844 339 710 331 808 343 734

Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter m.m. 12 5 877 5 944 5 743 6 728
Fordringar 13 48 744 31 672 36 749 32 000
Kortfristiga placeringar 14 930 989 989 989
Kassa och bank 15 46 338 20 859 36 318 12 000

Summa omsättningstillg. 101 888 59 464 79 799 51 717

SUMMA TILLGÅNGAR 429 733 399 174 411 607 395 451

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER

Eget kapital
Årets resultat 16 23 460 8 595 3 696 -9 021
Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0
Övrigt eget kapital 124 126 127 823 124 126 127 823
Summa eget kapital 147 586 136 418 127 823 118 802

Avsättningar
Pensioner 17 38 792 41 283 39 705 42 072

Övriga avsättningar 18 4 550 3 860 3 860 2 660

Summa avsättningar 43 343 45 143 43 565 44 732

Skulder
Långfristiga skulder 19 156 500 144 300 153 100 154 900
Kortfristiga skulder 20 82 304 73 313 87 119 77 017

Summa skulder 238 804 217 613 240 219 231 917

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR, SKULDER 429 733 399 174 411 607 395 451

Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga

Ansvarsförb. för pensioner 24 244 650 236 208 241 358 233 634

Borgensförbindelser 25 92 639 92 314 92 314 91 638

Balansräkning (tkr)
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Not Delår Delår Prognos Avvikelse budget/

2013 2014 bokslut 2014 prognos 2014

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 23 460 8 595 -9 021 14 009

Justering för av- och nedskrivningar 8 153 8 851 14 197 -697

Justering för avsättningar 3 844 1 578 1 167 -1 167

Medel från verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 35 457 19 025 6 343 12 145

Exploateringsfastigheter mm 21 -122 -201 -985 985

Kortfristiga fordringar -6 571 5 077 4 749 21

Kortfristiga skulder 8 052 -13 806 -10 102 10 102

0

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 36 817 10 095 5 23 253

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anl tillgångar 21 -36 900 -17 188 -27 284 -15 331

Försäljning av materiella anl tillgångar 0 86 86 -86

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten -36 900 -17 102 -27 198 -15 417

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Minskning av långfristiga fordríngar 22 1 436 349 1 076 1 078

Ökning/Minskning av långfristiga skulder 23 11 000 -8 800 1 800 21 400

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten 12 436 -8 451 2 876 22 478

PERIODENS KASSAFLÖDE 12 352 -15 458 -24 317 30 314

(inkl. kortfr plac)

Likvida medel vid periodens början 34 916 37 307 37 307 -24 211

Likvida medel vid periodens slut 47 268 21 848 12 989 6 104

Periodens kassaflöde enligt 

balansräkningen 12 352 -15 458 -24 317 30 314

Kassaflödesanalys (tkr)
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Noter (tkr)

Delår 2013 Delår 2014

384 471 393 418

-21 661 -22 635

-3 799 -3 816

-48 780 -55 638

-10 767 -10 592

-1 991 -1 759

-245 185 -247 098

52 288 51 880

-361 011 -384 823

21 661 22 635

3 799 3 816

8 153 8 851

12 180 10 106

6 137 3 139

-309 081 -336 276

-8 153 8 851

-8 153 8 851

245 798 246 480

1 008 -345

-1 621 963

245 185 247 098

46 023 51 321

Strukturbidrag - 634

-1 930 2 268

2 757 1 415

-10 250 -10 106

10 767 10 592

47 368 56 124

1 338 1 086

240 99

Utdelning aktier och andelar 170 338

Borgensavgift Älvkarlebyhus 227 227

Övriga finansiella intäkter 17 10

1 991 1 759

Räntekostnader -2 839 -2 701

Ränta pensionsavsättning -607 -323

Sänkning av diskonteringsränta -2 650 -

Dröjsmålsräntor -4 -5

Indexuppräkning citybanan 28 -

-65 -110

-6 137 -3 139

Bankavgifter

Summa finansiella kostnader

Not 6 Finansiella intäkter

Räntor på utlåning till de kommunala bolagen

Räntor på likvida medel och utlåning

Summa finansiella intäkter

Not 7 Finansiella kostnader

Inkomstutjämning

Kostnadsutjämning

Regleringsbidrag

Avgift för LSS utjämning

Fastighetsavgift

Summa generella statsbidrag och utjämning

Preliminära medel för januari-augusti

Preliminär slutavräkning 2012/2013

Preliminär slutavräkning 2013/2014(8/12-delar av)

Summa skatteintäkter

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

Not 3 Av-/nedskrivningar

Avskrivningar

Summa av/nedskrivningar

Not 4 Skatteintäkter

Statlig utjämning

Avgår finansiella kostnader

Summa verksamhetens kostnader

Finansiella intäkter

Skatteintäkter

Summa verksamhetens  intäkter

Not 2 Verksamheternas kostnader

Från driftredovisningen

Not 1 Verksamheternas intäkter

Från driftredovisningen

Interna poster

Internränta

Statlig utjämning

Kommunal fastighetsavgift

Interna poster

Internränta

Avskrivningar
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Noter (tkr)

Delår 2013 Delår 2014

Ingående värde 567 696

Årets investeringar 220 441

Avskrivningar -104 -152

Nedskrivningar 0 0

Försäljningar 0 0

Utgående värde immateriella tillgångar 682 985

13 078 13 078

0 0

0 0

0 0

0 0

13 078 13 078

136 393 168 666

34 670 11 277

-5 135 -5 710

0 -86

0 0

165 929 174 148

29 375 31 401

734 2 113

-883 -1 001

0 0

0 0

29 226 32 513

2 507 2 414

0 0

-62 -62

0 0

0 0

2 445 2 353

9 341 9 341

0 0

0 0

0 0

0 0

9 341 9 341

190 693 224 900

35 404 13 391

-6 079 -6 772

0 -86

0 0

220 018 231 432

Avskrivningar

Försäljningar 

Nedskrivning

Summa utgående värde 

Nedskrivning

Utgående värde

Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående värde

Periodens investeringar

Exploateringsmark

Ingående värde

Periodens investeringar

Avskrivningar

Försäljningar

Ingående värde

Periodens investeringar

Avskrivningar

Försäljningar 

Nedskrivning

Utgående värde

Avskrivningar

Försäljningar 

Nedskrivning

Utgående värde

Fastigheter för annan verksamhet

Nedskrivning

Utgående värde

Publika fastigheter

Ingående värde

Periodens investeringar

Verksamhetsfastigheter

Ingående värde

Periodens investeringar

Avskrivningar

Försäljningar 

Ingående värde

Periodens investeringar

Avskrivningar

Försäljningar

Nedskrivning

Utgående värde

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar

Not 9 Materiella anläggningstillgångar

Markreserv
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Noter (tkr)

Delår 2013 Delår 2014

900 934

234 0

-128 -144

0 0

0 0

1 006 790

7 886 7 009

1 043 3 357

-1 790 -1 777

0 0

0 0

7 139 8 588

69 6

0 0

-52 -6

0 0

0 0

17 0

8 855 7 948

1 277 3 357

-1 971 -1 927

0 0

0 0

8 162 9 378

0 0

2 000 2 000

28 135 28 135

5 000 5 000

1 1

500 500

35 636 35 636

777 777

1 588 1 588

2 365 2 365

432 432

60 549 59 482

60 981 59 914

98 982 97 914

Kommuninvest

Revers Älvkarleby Vatten AB

Summor långfristiga fordringar

Summa finansiella anläggningstillgångar

Obligationer och värdepapper

Revers Gästrike Räddningstjänst

Kommuninvest förlagslån

Summor obligationer och värdepapper

Långfristiga fordringar

Aktier i Bionär

Aktier i AB Älvkarlebyhus

Älvkarleby Vatten AB

Gästrike Vatten AB

Summor aktier och andelar

Summa utgående värde

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar

Aktier och andelar i externa föreningar och företag

FSF AB

Summa maskiner, inventerier m m

Ingående värde

Periodens investeringar

Avskrivningar

Försäljningar

Nedskrivningar

Periodens investeringar

Avskrivningar

Försäljningar

Nedskrivning

Utgående värde

Försäljningar

Nedskrivning

Utgående värde

Bilar och andra transportmedel

Ingående värde

Utgående värde

Inventarier

Ingående värde

Periodens investeringar

Avskrivningar

Maskiner

Ingående värde

Periodens investeringar

Avskrivningar

Försäljningar

Nedskrivning

Not 10 Maskiner och inventarier
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Noter (tkr)

Delår 2013 Delår 2014

5 755 5 692

93 200

29 52

5 877 5 944

1 285 3 693

65 97

2 154 2 189

6 357 3 178

34 093 21 262

227 260

3 484 0

669 692

411 302

48 744 31 672

928 987

2 2

930 989

10 2

46 328 20 857

46 338 20 859

124 126 127 823

23 460 8 595

147 586 136 418

 *varav underhållsfond Sandören 51 51

29 648 32 075

1 571 1 149

7 574 8 060

38 792 41 283

4 000 3 860

1 022 0

Utbetalning 2013/2014 -472 0

4 550 3 860

29 800 28 400

126 700 115 900

156 500 144 300Summa långfristiga skulder

Indexuppräkning citybanan

Summa övriga avsättningar

Not 19 Långfristiga skulder

Banker

Kommuninvest

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

Not 12 Exploateringsfastigheter mm

Ingående värde exploatering

Investering exploatering

IT-lager

Utgående värde exploateringsfastigheter
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Noter (tkr)

Delår 2013 Delår 2014

12 200 12 200

24 519 11 550

99 302

9 342 10 237

5 075 5 045

8 356 8 058

167 156

7 292 7 387

14 003 15 696

1 231 586

Förutbetalda skatteintäkter 0 1 596

20 500

82 304 73 313

36 900 17 188

122 200

1 436 1 459

Nyinvestering  Älvkarleby vatten 0 -1 110

1 436 349

-7 600 -8 800

Lösen av lån -27 000 -29 100

Nyupplåning 45 600 29 100

11 000 -8 800

181 565 193 888

1 309 1 412

3 739 138

Sänkning av diskonteringsränta 14 413 0

-4 627 -5 003

321 0

0 -695

-66 -114

196 654 189 626

Ansvarsför. förtroendevald som inte ingår i ord. pensionsber.* 232 466

47 764 46 116

244 650 236 208

85 650 85 500

102 89

5 967 5 905

920 820

92 639 92 314

Not 25 Borgensförbindelser

Kommunala bolag

Kommunalt förlustansvar 40 % av låneskulden

Bostadsrättsföreningar

Övriga borgensförbindelser

Summa borgensförbindelser

Övrig post

Ansvarsförbindelse per 31 augusti

Löneskatt 24,26 %

Summa ansvarsförbindelser pensioner

* Felaktig uppgift från 2013 rättad

Ingående pensionsskuld

Ränteuppräkning

Basbeloppsuppräkning

Utbetalningar

Aktualisering

Bromsen

Älvkarleby vatten AB (amortering)

Summa minskning av långfristiga fordringar

Not 23 Ökning av långfristiga skulder

Amortering

Summa minskning av långfristiga skulder

Not 24 Ansvarsförbindelse pensioner

Summa investering anläggningstillgångar

Summa exploateringsfastigheter mm

Not 22 Minskning av långfristiga fordringar

Interimsskulder

Skulder till staten

Övriga kortfristiga skulder

Summa kortfristiga skulder

Not 21 Årets investering/exploatering

Momsskuld

Personalens källskatter, arbetsgivaravgifter m m

Upplupna löner inkl personalomkostnader

Upplupna semesterlöner inkl personalomkostnader

Upplupna räntekostnader

Upplupen pension individuell del inkl löneskatt

Not 20 Kortfristiga skulder

Kortfristig del av långfristig upplåning (amorteringar 

inom 12 månader efter periodslutet)

Leverantörsskulder 
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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 2013 för skat-
teintäkter baserades på SKL:s december-
prognos 2013 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 2014 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            5-50 
 

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 2013. 
 
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



 

 

 



Övergripande fullmäktigemål

Målområde Mål Nyckeltal Statistiktrend
Förklaring 

statistiktrend
Källa Måluppfyllelse

Trend/

Riktning

Tillgång till ett varierat utbud av olika 

boendeformer
Antal medborgare  9300/2020

Första halvåret 2014 är 

antal invånare 9 150 

ökning med 0,2% från år 

helåret 2013.

SCB, Folkmängd i riket, 

län och kommuner 30 juni 

2014 och 

befolkningsförändringar   

1 januari - 30 juni 2014 

Utveckla, bevara och marknadsföra 

våra naturmiljöer

Besöksnäringen ska öka med 25 % till 2020, 

omsättningen var 113,5 mnkr år 2010

Tidigare köpte kommunen 

in rapporten från Resurs 

AB där bland annat 

besöksnäringens 

utveckling togs med. 

Då detta nyckeltal inte 

finns i någon annans 

statistissamling är det 

svårt att bedöma 

måluppfyllelsen. 

Nytt KF-nyckeltal behövs 

tas fram.

Ett rikt kultur- och föreningsliv med 

fokus på barn och unga

Föreningsstödet ligger 

kvar på samma nivå som 

2013.

2010 - 2,2 mnkr

2011 - 2,1 mnkr

2012 - 2,1 mnkr

2013 - 2,1 mnkr

2014 - 2,1 mnkr

Här skulle fler nyckeltal, 

på KF-nivå, behöva tas 

fram för att kunna 

bedöma måluppfyllelsen.

Nyföretagande 11 företag/1000 inv./år (9,4 nya 

företag år 2010)

Trenden visar på 

minskning av nystartade 

företag varje år. 

2011 - 8,7/1000 inv

2012 - 6,8/1000 inv

2013 - 5,7/1000 inv

I jämförelse är minsk-

ningen 61% för 2013  i 

förhållande till 2010.

Kolada - KKIK med 

kompletterande mått 

Myndigheten 

Tillväxtanalys

Främja ett starkt näringsliv
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Uppföljning av antalet i % av företag som är 

verksamma efter två år.

Här skulle ett nyckeltal på 

KF-nivå behövas tas fram 

för att kunna bedöma 

måluppfyllelsen.

Tillväxtanalys görs vart 

tredje år. En mätning 

gjordes 2005-2008 

redovisades 2009, sedan 

2008-2011 som 

redovisades 2012 så 

rimligtvis borde det 

komma en ny mätning 

under nästa år där 

perioden är 2011-2014. 

Dock är statistikdata-

basen under uppbyggnad 

och därför kan ingen 

statistik hämtas.

Myndigheten 

Tillväxtanalys

Ungdomsarbetslösheten halverad till år 2020  

( 29% år 2013)

Ungdomsarbetslösheten 

(18-24 år)

År 2011 - 30,3%

År 2012 - 27,6%

År 2013 - 31,6%

År 2014 - 27,3% (aug 

månad 2014)

I jämförelse med 2013 så 

har ungdomsarbets-

lösheten minskat med 

4,3%

Öppet arbetslösa och 

sökande i program med 

aktivitetsstöd i % av den 

registerbaserade 

arbetskraften

Arbetsförmedling

Sysselsättning 80% år 2020 (75,5 år 2010)

Sysselsättning år:

2010 - 75,5%

2011 - 75,2%

2012 - 75,3%

En minskning av 

sysselsättning med 0,2% 

jämfört med år 2010.

Förvärvsarbetande dag- 

och nattbefokning (16+ 

år) samt förvärvsintensitet 

(20-64 år) efter län, 

kommun och kön år 2012.

Nyckeltal för år 2013 

kommer i december 

2014. 

Ekonomifakta, 

SCB 

Främja ett starkt näringsliv
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Minskad miljöpåverkan
Minskad energianvändning 10% år 2014, 20% 

år 2020 (2010)

2010 - 224,64 kWh/m²

2012 - 168,73 kWh/m²

2013 - 164,25 kWh/m²

År 2013 i jämförelse med 

år 2010 har energi-

användningen gått ner 

med 26,9% vilket innebär 

att målet till 2020 har 

redan nåtts.

Totalt inköpt energi för 

Älvkarleby kommun. Mätt 

i kWh/m² (Kilowatt-timmar 

per kvadratmeter)

Nyckeltal för år 2014 

kommer först när året har 

gått. 

Gävle Energi och Bionär. 

Fortsatt och utvecklad samverkan 

med andra kommuner

Kommunala förbund:

Gästrike 

Räddningsförbund

Gästrike återvinnare

Inköp Gävleborg

Region- och 

Samordningsförbundet i 

Uppsala län

Kommunala bolag:

Gästrike vatten

Samordning:

IT-centrum

Lönecentrum

Överförmyndare

Parkeringstillstånd

Alkoholtillstånd

Kartverksamhet

Konsumentvägledning

Här skulle ett nyckeltal på 

KF-nivå behövas för att 

kunna bedöma 

måluppfyllelsen.

Andelen behöriga elever till 

gymnasieutbildningen 85% år 2015 och 

därefter öka årligen. ( 77,5 % år 2012) 

Andel behöriga elever till 

gymnasieutbildning: 

år 2012 - 73,2%

år 2013 - 82,2%

år 2014 - 76,2%, prel res, 

en sänkning av resultatet 

med 7,3% mellan 2013 

och 2014. Rikssnittet 

ligger på 87,2%.

Kolada

Övergång till högre utbildning 35% år 2015 (30 

% 2011) 

Invånare 25-44 år med 

eftergymnasial utbildning 

var år:

2011 - 28,9%

2012 - 29,7%

2013 - 30,1%

Invånare 25-44 år med 

eftergymnasial utbildning, 

andel (%)

Nyckeltal för 2014 

kommer först 2015

SCB
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Framgångsrik skola:                                                               

målet är att alla ska vara behöriga till 

gymnasieutbildning
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Nöjdheten har ökat med 

9,8% mellan åren 2012 

och 2013. Särskilt 

boenden ligger på 90 p av 

en 100 poängsskala.

Bygger på 

brukarundersökning 

"Kompassen" som 

Ensolution gör i  

kommunen varje år

Kompassen

Nöjdheten har minskat 

med 20,8 % mellan åren 

2012 och 2013. Ordinärt 

boenden (hemtjänst) 

ligger på 86 p av en 100 

poängsskala.

Bygger på 

brukarundersökning 

"Kompassen" som 

Ensolution gör i  

kommunen varje år

Kompassen

Utöka grundbemanningen inom vård och 

omsorg

Grundbemanningen har 

ökat från 2013 till 2014 

inom särskilt boende. 

För både omsorgsboende 

och demensboende från 

0,55 till 0,58 åa/brukare i 

snitt. 

Vård och omsorg fick 

ökade resurser 2014 för 

att åter öka personal-

tätheten till 2011 års nivå. 

Detta har inte kunnat 

genomföras då de extra 

resursmedlen har varit 

tvunget att användas till 

det ökade trycket inom 

hemtjänst, dagverk-

samhet dementa och 

funktionshindrade-

omsorgen.

PWC-rapport " 

Granskning av "Kvalitet 

och effektivitet inom 

äldreomsorgens särskilda 

boenden (KRUT)"

90 % av alla hushåll ska tillgång till bredband 

2020 - (40 % 2009)

Totalt 31,85% av 

befolkningen har tillgång 

till minst 100 Mbit/s

45,46% av befolkningen 

har tillgång til lminst 30 

Mbit/s

100% av befolkningen har 

tillgång till minst 10 Mbit/s

Kommunen har inte fått in 

några anbud på 

upphandlingen - 

utbyggnad av bredband.

Observera att PTS 

bredbandskartläggning 

endast kartlägger tillgången 

till fast bredband vid hushåll 

– dvs. vid fasta punkter. 

Mobilnät som medger 

bredband ingår i 

kartläggningen om de täcker 

hushåll. Detta ska inte 

sammanblandas med 

tillgången till mobilt 

bredband i bemärkelsen att 

bredbandet kan användas 

överallt där det finns 

täckning. 

Bredbandskartläggningen 

kartlägger alltså inte mobil 

bredbandstäckning eller 

yttäckning, dvs. täckning 

längs vägar, i 

fritidshusområden och på 

andra platser där det inte 

finns stadigvarande hushåll 

PTS (Post- och 

Telestyrelsen)

Välutbyggd infrastruktur
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Nöjd kundindex,(kompassen/KPB)

God omsorg präglad av kvalitet och 

trygghet
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Goda förutsättningar för att nyttja kollektivtrafik

Här skulle ett nyckeltal på 

KF-nivå behövas för att 

kunna bedöma 

måluppfyllelsen i siffror. 

Kommunen har bra 

förbindelser med buss 

och tågtrafik men om det 

är goda förutsättningar att 

nyttja kollektivtrafiken är 

svårare att bedöma då 

nyckeltalet är subjektivt.

Utvecklad hemsida

Informationsindex för 

kommunens webbplats 

totalt:

2012 - 63

2013 - 67 

vilket är en ökning med 

6,3% för 2013 i jämförelse 

med 2012 

Indexet baseras på en 

extern mätning av 

informationsgivningen på 

kommunens webbsida. 

Undersökningen görs på 

12 verksamhetsområden 

där varje områdes svar 

kan ge maximalt 100%. 

Här redovisas ett 

medelvärde av resultaten 

på de 12 områdena. 

Källa: SKL (Information till 

alla)

Kolada

Antal e-tjänster

På webbplatsen finns i 

dagsläget följande e-

tjänster:

- Dexter; Anmälan av 

barnomsorg och beräkning 

av avgift

- Anmälan om misstänkt 

matförgiftning

- Bokning av 

idrottsanläggningar och 

lokaler

- Felanmälan av 

kommunens utomhusmiljö

- Lämna synpunkter.

- Unikum; utvecklingsplaner 

för skola och 

kommunikation med 

föräldrar

- Bibli (länk till)

Digital strategi Älvkarleby 

kommun 2013-2015 

(nuläge)

Välutbyggd infrastruktur
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Främja mångkultur och öppenhet

Öka medborgarinflytande
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Årets resultat ska över en planperiod 

uppgå till minst 2 % av skatte-

intäkter, kommunalekonomisk 

utjämning och generella statsbidrag, 

vilket f.n. motsvarar ca 8 mnkr per år. 

Lägsta nivå ett enskilt år är ett 

resultat på 1 %. 

Årets resultat ska över en planperiod uppgå till 

minst 2 % av skatteintäkter, 

kommunalekonomisk utjämning och generella 

statsbidrag, vilket f.n. motsvarar ca 8 mnkr per 

år. Lägsta nivå ett enskilt år är ett resultat på 1 

%. 

Årets resultat, mnkr år:

2012 - 5,1 mnkr

2013 - 3,7 mnkr

2014 - minus 9,0 mnkr 

(prognos)

Kolada

Under några år genomför kommunen 

stora lånefinansierade investeringar, 

vilket negativt påverkar soliditeten, 

som därför tillåts minska till 30 % vid 

utgången av 2015. Därefter är 

målsättningen att soliditeten åter ska 

öka.  

Under några år genomför kommunen stora 

lånefinansierade investeringar, vilket negativt 

påverkar soliditeten, som därför tillåts minska 

till 30 % vid utgången av 2015. Därefter är 

målsättningen att soliditeten åter ska öka.  

Soliditeten år:

2012 - 32 %

2013 - 31 %

2014 - 30 % (prognos)

Kolada

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 - 20,0 (prognos)

Kolada

Barnomsorg

2012 : 11,2

2013 : -4,9

Standardkostnaden har 

minskat mellan åren. 

Grundskola

2012 : 7,4

2013 : 14,7

Standardkostnaden har 

ökat mellan åren.

Gymnasieskola

2012 : -5,4

2013 : -9,2

Standardkostnaden har 

minskat mellan åren.

Äldreomsorg

2012 : -7,5

2013 : -7,4

Standardkostnaden har 

ökat mellan åren.

LSS

2012 : -3,3

2013 : -7,1

Standardkostnaden har 

minskat mellan åren.

Individ- och familjeoms.

2012 : 25,2

2013 : 54,1

Standardkostnaden har 

ökat mellan åren.

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.

SCB, Vad kostar 

verksamheten i din 

kommun, tabell 11
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Kommunen ska årligen förbättra sitt 

relativa kostnadsläge jämfört med 

andra kommuner. 

Kommunen ska årligen förbättra sitt relativa 

kostnadsläge jämfört med andra kommuner. 
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Beskrivande text på 

målarbetet
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: Måler 

kommer troligtvis inte 

nås. 

Vi går åt fel håll !!

Pil betyder: Målet 

kommer troligtvis 

nås.

Vi går åt rätt håll !!

 Målet uppnått

Beskriv med text arbetet som 

pågår för att nå nämndens delmål

Bilaga 1 Uppföljning på KF-nivå delåret Färgförklaringar 1(1)



  

 



BRUTTOBUDGET 2014 
  

 

Nämnd Intäkter Kostnader Nettobudget 

Revision: 
   Årsbudget 0 610 610 

Justering  0 0 0 

Aktuell budget 2014-08-31 0 610 610 

    Kommunstyrelse: 
   Årsbudget 4 433 47 750 43 317 

Justering 0 0 0 

Aktuell budget 2014-08-31 4 433 47 750 43 317 

    Samhällsbyggnadsnämnd: 
   Årsbudget 46 742 81 207 34 465 

Justering 0 0 0 

Aktuell budget 2014-08-31 46 742 81 207 34 465 

    Utbildnings- och omsorgsnämnd: 
   Årsbudget 41 736 401 986 360 250 

Justering tilläggsbudget från 2013 KunDa 0 2 055 2 055 

Aktuell budget 2014-08-31 41 736 404 041 362 305 

    Driftprojekt: 
   Årsbudget 0 63 63 

Justering tilläggsbudget projektanst. arkitekt 0 34 34 
Justering tilläggsbudget rivning villorna 
Tallmon 0 123 123 

Aktuell budget 2014-08-31 0 220 220 

    Finansförvaltning: 
   Årsbudget 477 250 31 345 -445 905 

Justering 0 0 0 

Aktuell budget 2014-08-31 477 250 31 345 -445 905 

    Totalbudget: 
   Årsbudget 570 161 562 961 -7 200 

Justering 0 2 212 2 212 

Aktuell budget 2014-08-31 570 161 565 173 -4 988 
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