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1 Fem år i sammandrag 

  2015 2016 2017 2018 2019 

      

Årets resultat 16 895 30 625 21 515 2 217 -9 927 

      

Rörelsekapital -1 071 -21 914 25 201 25 201 -935 

årlig förändring 21 809 -20 843 47 115 58 622 -26 136 

      

Anläggningskapital 135 396 186 866 219 887 163 482 179 691 

årlig förändring -4 916 51 470 33 021 -56 405 16 210 

      

Eget kapital 134 327 164 952 186 466 188 683 178 756 

årlig förändring 1/ 

1/ I de fall förändring av eget kapital avviker från årets resultat beror 
detta på direktbokning av kostnader mot eget kapital (byte av 
bokföringsprincip) 

16 896 30 625 21 514 2 217 -9 927 

      

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

96 94 96 100 102 

      

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

Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och kommunal 
fastighetsavgift - ökning i %  

6,3 % 6,1 % 3,8 % 3,9 % 3,0 % 

      

Balanslikviditet i % 99 82 70 120 99 

(omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)      

      

Soliditet i % (eget kapital/totalt kapital) 34 43 44 33 27 

      

Soliditet inkl pensionsåtagande i % (eget kapital-
ansvarsförbindelse pensioner/totalt kapital) 

-22 -13 -5 -2 -2 

      

Skuldsättningsgrad i % (skulder/totalt kapital) 54 45 59 59 65 

      

Självfinansieringsgrad 100 100 59 23 -11 

      

Låneskuldens andel av anläggn.tillgångarna i % 39 29 23 51 59 

      

Lån i banker och andra finansinstitut 109 700 80 450 78 850 220 550 327 300 

därav bokfört som kortfristig skuld 2/  

2/ Det kommande årets amorteringar definieras som kortfristig skuld 
9 800 30 100 8 200 10 000 9 000 

      

Eget kapital per invånare i kronor 14 455 17 464 19 833 20 090 18 902 

      

Låneskuld per invånare i kronor 11 805 8 518 8 387 23 483 34 609 

      

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

      

Antal invånare 31 december 9 293 9 445 9 402 9 392 9 457 
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Finansiering av kommunens verksamheter 

 

Intäkternas fördelning (mnkr) 

  2016 2017 2018 2019 

Skatteintäkter 406,7 421,0 427,6 442,8 

Generella bidrag och utjämning 104,6 109,8 124,0 125,0 

Finansiella intäkter/kostnader -0,2 3,1 1,1 0,3 

Försäljningsmedel 0,7 1,1 0,6 0,7 

Taxor och avgifter 20,6 17,0 16,8 17,4 

Hyror och arrenden 7,0 7,2 7,5 7,1 

Bidrag 100,3 86,9 70,5 61,0 

Försäljn. verksamhet o entreprenad 4,1 4,6 7,3 6,0 

Försäljning av anläggningstillg. 2,0 3,3 2,5 3,7 

Summa 645,8 654,0 657,9 664,1 

Kostnadernas fördelning (mnkr) 

  2016 2017 2018 2019 

Arbetskraft 307,2 328,0 343,3 367,0 

Material och tjänster 236,7 231,1 243,2 233,0 

Pensionskostnader 20,8 23,2 23,9 28,3 

Bidrag och transferering 28,7 30,0 28,3 28,8 

Avskrivning o nedskrivning 21,8 17,5 16,9 16,9 

Summa 615,2 629,8 655,7 673,9 
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Nettokostnaden för den kommunala servicen per invånare (kr) 

  2016 2017 2018 2019 

Antal invånare 9 445 9 402 9 392 9 457 

För- och grundskoleverksamhet 16 581 18 001 19 460 20 290 

Äldreomsorg 14 862 16 380 17 364 18 102 

Individ- och familjeomsorg 5 206 5 628 6 731 6 693 

Gymnasie- och vuxenutbildning 4 633 4 276 4 729 5 155 

Bibliotek, kultur och fritid 1 974 2 025 2 119 2 168 

Fysisk och teknisk planering 1 446 620 422 488 

Gator, vägar och parker 1 095 1 047 1 348 1 289 

Kommungem. verksamheter 1 081 2 255 2 227 2 345 

Räddningstjänst o samhällskydd 972 980 1 062 1 089 

Övriga verksamheter 1 821 1 900 2 371 2 180 

Summa kr/invånare 49 672 53 112 57 834 59 800 
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2 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

 

Marie Larsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutet visar ett minusresultat på  
9 927 tkr vilket är oroande och visar 
på vikten av att fortsätta effektivisera 
våra verksamheter. 

Vi lämnar ett intensivt år bakom oss 
då vi arbetat med många ut-
maningar. Vi har haft flertalet 
vakanser inte minst på viktiga 
strategiska tjänster. Vi kan glädjande 
nog konstatera att det finns ett 
intresse av att bli en medarbetare 
hos oss och vi har haft många 
kvalificerande sökande till utlysta 
tjänster. Bland annat kunde vi 
välkomna vår nya kommundirektör 
under sensommaren.  

Några väsentliga händelser under 
året som gått: 

Vi har under tid sett att kostnader 
inom vissa områden avvikit kraftigt 
från kostnaderna i jämförbara 
kommuner. Vi måste minska kost-
naderna för att få en balans mellan 
intäkter och utgifter. Prislapps-
modellen införs inför kommande 
budgetår.  

8 juni genomfördes Centrum dagen i 
Skutskär där bland annat Bygg- och 
miljöavdelningen närvarade för 
medborgardialog om utvecklingen av 
Skutskärs centrum. 

 
Under året har fyra detaljplaner varit 
ute på samråd eller granskning och 
fem planläggningar har påbörjats. 
Kommunen bygger ett nytt bostads-
område, Liljebacken. 

Kommunen deltog tillsammans med 
andra aktörer på det traditionsenliga 
Fallens dag. Vi tror att dagen 
lockade fler besökare än tidigare. En 
fin dag då vi även i år gavs en 
möjlighet att visa upp vår vackra 
kommun på bästa sätt.   

Kommunen har återtagit städning i 
egen drift.  

I månadsskiftet september oktober 
var det inflyttning på det nya vård 
och omsorgsboendet Tallmon. Ett 
intensivt arbete har genomförts av 
samtliga parter för få klart bygget i 
tid och färdigställa inför inflyttning. 
En extra stor eloge till samtliga 
inblandade som gjort detta möjligt.  

Jag riktar ett stort tack till våra 
medarbetare som med stort 
engagemang och kompetens gör 
ovärderliga insatser. Ett tack också 
till alla förtroendevalda för ett gott 
samarbete under året! 
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3 Legal struktur 

Organisationsskiss över politisk organisation och mandatfördelning samt nämnder och gemensamma 
nämnder, förvaltningar, kommunala bolag, samverkansbolag och kommunalförbund. 
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4 Vision och mål 

Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
bygger sin samverkan på en gemensam målsättning för fortsatt positiv utveckling i kommunen. 

Den politiska styrningen ska utgå från de 17 Globala målen för hållbar utveckling, Regionala målen samt 
Kommunfullmäktiges mål för kommunen. 

De 17 globala målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för 
alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för 
planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre 
dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

Prioriterade målområden inför 2019 är: 

 Mål 4 God utbildning för alla 

 Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

 Mål 10, Minskad ojämlikhet 

 Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion. 

 

Målen ska möjligaste mån vara realistiska mätbara och tidsatta. 
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Vision och Mål  

Tillsammans i Älvkarleby kommun.  

Kommunens förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling är goda. Här ska människor ha möjlighet att 
leva utifrån sina egna förutsättningar och behov. 

Vår kommun är en mindre kommun med närhet och lättillgänglighet, med skolor där barn blir sedda och 
får den start i livet som krävs för ett fungerande vuxenliv. Barns bästa ska vara utgångspunkten i all 
kommunal verksamhet. 

Älvkarleby kommun befinner sig i en växande region. Vi är stolta över de värden och tillgångar vi har och 
vill stärka dessa och vår identitet ytterligare. 

Här finns möjlighet till boende i livets alla skeenden och goda rekreationsmöjligheter. Här kan vi med 
tillförsikt se fram emot ett tryggt åldrande med god omsorg. 

Den ekonomiska situationen är en utmaning och måste mötas med tydliga åtgärder. Varje skattekrona 
ska användas på ett sätt som gynnar en långsiktigt hållbar välfärd. Vi föreslår inte några nya, 
ofinansierade reformer eller åtaganden, vi håller ordning i kommunens ekonomi och prioriterar välfärdens 
kärna. 

Kärnvärdena Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, är den värdegrund som kommunen vilar på; både nu 
och i framtiden. Dessa kärnvärden fungerar som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som 
verkar i kommunen. 

Som medborgare i Älvkarleby ska du känna dig trygg och ha tilltro till samhället. Vi ska därför vara aktiva i 
trygghetsfrågor, arbeta förebyggande och ha en bra krisberedskap.  

 Kommunens alla mål ska uppnås genom prioriteringar och rätt ekonomiska analyser  

 Medborgaren ska känna sig trygg och säker i Älvkarleby kommun. 

 

 

är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja 
livslångt lärande för alla 

Samhällets framtid är våra unga, därför är det viktigt att de får en bra start i livet. Skolans huvuduppgift är 
kunskap. Varje enskilt barn/elev ska bli sett utifrån sina behov och förutsättningar, och utmanas i sitt 
lärande. Genom ett starkare utbildningssystem bryter vi segregationen och kompenserar för skillnader i 
uppväxtvillkor. Genom ett kvalitativt förebyggande arbete skapar vi både en bättre framtid och ett tryggare 
samhälle för alla. Barns bästa ska alltid komma först. Vår ambition är att 100 % är behöriga till gymnasiet. 

Invandring är en möjlighet till att utöka vår kommun med god arbetskraft och nya skattebetalare. För att 
detta ska bli möjligt krävs en fungerande integration, detta är en viktig väg in i samhället.  

 Vi ska höja utbildningsnivån i kommunen och öka behörigheten till gymnasiet. Inom 5 år ska 
minst 90 % av eleverna vara behöriga till gymnasiet och övriga i annan sysselsättning.  

 Våra vuxenutbildningar ska matcha individens och arbetsmarknadens behov.  

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

 

 

är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och 
produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 

Att kunna försörja sig själv är en grundläggande rättighet för alla. Vi vill satsa på åtgärder för att minska 
arbetslösheten och öka sysselsättningsgraden. Goda resultat inom området innebär förbättrade 
levnadsvillkor för såväl barn som vuxna. 

Älvkarleby kommun har en relativt hög kostnadsnivå, vilket bl.a. kommer till uttryck i en hög 
skatteutdebitering. För att kunna uppfylla framtida krav på kommunal service, så måste effektiviteten öka, 
d.v.s. att kommunen får ut mer för insatta resurser genom bättre arbetssätt, billigare inköp av varor och 
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tjänster, effektivare lokalutnyttjande mm. 

 Minskad arbetslöshet och minskat ekonomiskt utanförskap 
Fler än 80 % sysselsatta i åldern 20-64 år[1] 

 Arbetslösheten ska minst halveras till 2020 baserat på 2017 års statistik 
Ungdomsarbetslösheten ska understiga 5,7 %[2] 

 Kommunen ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och årligen förbättra sitt kostnadsläge 
gentemot standardkostnaderna 

 För att kommunen ska klara framtida kompetensförsörjning ska kommunen erbjuda heltid för 
anställda som så önskar. 

[1]Andelen av befolkningen som förvärvsarbetade någon gång under året år 2016 var 75,3 % i 
Älvkarleby. Källa: Ekonomifakta.se [2] Öppet arbetslösa och i program i åldern 18-24 år. Uppsala län 
5,7 %, Älvkarleby kommun16,4 % augusti 2017 Källa: Arbetsförmedlingen. 

 

 

är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 
industrialisering och främja innovation. 

Vi vill att antalet invånare ska fortsätta öka. En ökad befolkning är viktigt för att kommunen ska utvecklas 
och möjliggör en kvalitativ välfärd. Ett mer varierat utbud av bostäder och upplåtelseformer behövs för att 
öka rörligheten på bostadsmarknaden och stärka kommunens attraktionskraft. 

För vårt samhälles utveckling är det betydelsefullt med ett starkt näringsliv. Kommunen behöver lägga 
grunden för en mer robust arbetsmarknad genom fler växande företag. 

Kommunens alla verksamheter ska präglas av kvalitet, trygghet och bra bemötande för alla invånare och 
företag. 

Vi vill genom politisk styrning genomföra en politik som skapar möjligheter till ett bra liv för alla. 

 11 nyregistrerade företag per 1000 invånare årligen 

 Positiv befolkningsökning på minst 30 nya invånare per år. 

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

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

 

 

är att minska ojämlikheten inom och mellan länder 

Vi vill skapa förutsättningar för ökad jämlikhet. Kommunens demokratiarbete ska vara framåtblickande 
och innovativt. Resurser måste riktas till att utveckla nya dialogformer med syftet att få ett så stort och 
brett deltagande som möjligt med särskilt fokus på att öka deltagandet där det idag är lågt. Kommunens 
närvaro i sociala medier och andra digitala kanaler är viktig. 

De politiska partierna och deras förtroendevalda utgör grunden i den representativa demokratin. De 
förtroendevalda ska ges goda förutsättningar för sitt arbete så att demokratin kan fungera. 

Jämlikhet i Älvkarleby betyder bland annat att alla ska ha likvärdig service och jämlikt bemötande oavsett 
bostadsort, ålder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Ingen ska lämnas efter, och ingen ska hållas 
tillbaka. 

 Kommunen ska skapa förutsättningar för boende i livets alla skeenden. 

 Vi ska vara en arbetsgivare som främjar god arbetsmiljö och våra medarbetare ska ges 
delaktighet och inflytande på våra arbetsplatser. 

 Vård och omsorg ska präglas av god kvalité med individens behov i fokus och för ett värdigt liv. 

 Minska digitalt utanförskap och öka digital delaktighet. 

 Barn och ungdomars livsvillkor ska vara i fokus 
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är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

För att ställa om till en grön ekonomi och för att nå en hållbar utveckling i Sverige och i Älvkarleby krävs 
hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Varor och tjänsters negativa påverkan på klimat, miljö 
och människors hälsa måste minska. Därför måste produktionen använda resurser effektivt, ta hänsyn till 
ekosystemtjänster och minska omgivningens påverkan från farliga kemikalier. 

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

 Upphandlingar och inköp ska präglas av närhet och ekologisk hållbarhet. 

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

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

 Hållbara beslut 

 Främja hållbar mobilitet genom bl. a. trygga och säkra gång- och cykelvägar både mellan och i 
kommunens samhällen och med fokus på gång- och cykelvägar till tågstationerna i kommunen. 
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5 Vår värdegrund 
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6 Förvaltningsberättelse 

Ett grundläggande syfte med redovisning och 
finansiell rapportering i kommuner är att lämna 
information som ger en rättvisande bild av 
resultat och ställning. Hur redovisnings-
skyldigheten ska fullgöras regleras av lagen 
(2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning. Ett övergripande krav i lagen om 
kommunal redovisning är att bokföring och 
redovisning ska fullgöras på ett sätt som 
överensstämmer med god redovisningssed. 

Årsredovisningen 

Lagens 3:e kapitel tar upp årsredovisningen och 
dess syfte. Årsredovisningen skall redogöra för 
utfallet av verksamheten, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen vid 
räkenskapsårets slut. 

Årsredovisningen skall bestå av: 

1. en förvaltningsberättelse, 

2. en resultaträkning, 

3. en balansräkning, 

4. en finansieringsanalys, och 

5. en sammanställd redovisning som omfattar 
även kommunal verksamhet som bedrivs genom 
annan juridisk person. 

Resultaträkningen, balansräkningen och 
finansieringsanalysen får kompletteras med 
upplysningar i noter. Ansvaret för års-
redovisningens upprättande har kommun-
styrelsen. Specifikation till årsredovisningen 
finns upprättade i bokslutspärmar där varje 
sammandragen post i balansräkningen som 
ingår i årsredovisningen specificeras i en 
särskild förteckning. 

Förvaltningsberättelsen 

Förvaltningsberättelsen skall innehålla en 
översikt över utvecklingen av kommunens 
verksamhet. Upplysningar skall även lämnas 
om: 

1. sådana förhållanden som inte skall 
redovisas i balansräkningen eller 
resultaträkningen men som är viktiga för 
bedömningen av kommunens resultat 
eller ställning, 

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

3. kommunens förväntade utveckling, 
4. väsentliga personalförhållanden, 
5. andra förhållanden som är av betydelse 

för styrningen och uppföljningen av den 
kommunala verksamheten. 

Avsnittet väsentliga personalförhållanden ska 
särskilt innehålla upplysningar om de anställdas 
frånvaro på grund av sjukdom under räken-
skapsåret. 

En samlad redovisning av kommunens 
investeringsverksamhet. En redovisning av hur 
utfallet förhåller sig till den budget som fastställts 
för den löpande verksamheten. 

Balanskravet 

Upplysningar om dels årets resultat efter 
balanskravsjusteringar, dels detta resultat med 
justering för förändring av 
resultatutjämningsreserven 
(balanskravsresultat). Balanskravsjusteringar 
görs genom att följande uppgifter inte beaktas 
vid beräkningen av årets resultat: 

1. realisationsvinster som inte står i 
överensstämmelse med god ekonomisk 
hushållning, 

2. realisationsförluster till följd av för-
säljning som står i överensstämmelse 
med god ekonomisk hushållning, 

3. orealiserade förluster i värdepapper, och 
4. återföring av orealiserade förluster i 

värdepapper. 

Är resultatet av balanskravsjusteringen negativ, 
ska det i förvaltningsberättelsen för det året 
anges när och på vilket sätt man avser att göra 
den i 11 kap. 12 § kommunallagen (2017:725) 
föreskrivna regleringen av det negativa 
balanskravsresultatet. 

Mål och ekonomisk ställning 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en 
utvärdering av om målen och riktlinjerna enligt 
11 kap. 6 § första och andra stycket 
kommunallagen (2017:725) har uppnåtts och 
följts. Förvaltningsberättelsen ska även innehålla 
en utvärdering av kommunens ekonomiska 
ställning. Lag (2019:986). 

Sammanställd redovisning 

Sådana upplysningar som avses i 
förvaltningsberättelsen skall omfatta också 
sådan kommunal verksamhet som bedrivs 
genom andra juridiska personer förutom 
särskilda upplysningar om sjukfrånvaro. 
Särskilda upplysningar om ekonomi och 
verksamhet skall lämnas om sådana juridiska 
personer i vilka kommunen har ett betydande 
inflytande. 
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6.1 Omvärld 

Sverige närmar sig nu slutet på den starka tillväxt som lett till högkonjunktur. SKL bedömer att toppen på 
högkonjunkturen passerats. Ekonomin har drivits av en stark internationell tillväxt som tillsammans med 
en försvagad krona påverkat svensk exportsektor positivt. Det kraftigt ökande bostadsbyggandet har 
också varit en stark injektion i den svenska ekonomin. Tecknen är många på att en försvagning av 
ekonomin är i antågande. Den globala tillväxten håller på att växla ned till ett långsammare tempo, och 
byggandet har gått in i en betydligt långsammare fas. Den viktigaste faktorn för kommunernas och 
landstingens skatteintäkter, nämligen utvecklingen av arbetade timmar, ser ut att vara svag kommande 
år. 

Skälet till den långa perioden av starka skatteintäkter är inte bara återhämtningen efter finanskrisen i sig. 
Sysselsättningen har ökat snabbare än under tidigare konjunkturuppgångar. Både arbetskraftsdeltagande 
och sysselsättningsgrad är uppe i de högsta nivåerna sedan före 1990-talskrisen. 

Det har haft en positiv inverkan på skatteintäkterna. Möjligen har också arbetskraftsbristen blivit mindre 
än vad som annars skulle ha varit fallet med hänsyn till att behovsökningen från det demografiska trycket 
redan är påtagligt, inte minst inom hälso- och sjukvården. Att nivån nu är så pass hög gör att det kan vara 
svårt att ytterligare höja arbetskraftsutbudet. 

Skatteuttag 2019 

Kommun Kommun och landsting Därav kommun 

Älvkarleby 34,40 22,69 

Gävle 33,77 22,26 

Tierp 33,00 21,29 

Heby 34,21 22,50 

Uppsala län 33,01 21,32 

Hela landet 32,19 20,70 

Sett till de senaste åren har inflationstrycket varit lågt och Riksbanken har därför bedrivit en mycket 
expansiv penningpolitik för att få upp inflationen mot 2 procent. Att den expansiva politiken fortlöpte trots 
att ekonomin befann sig i högkonjunktur mellan 2015 och 2019 innebär sannolikt att utrymmet för 
penningpolitiska stimulanser nu blir mer begränsade när konjunkturen vänt nedåt igen. Den expansiva 
har också satt tryck på kronan som försvagats påtagligt under senare år. Inflationstakten enligt KPIF 
landade under Riksbankens mål om två procent under 2019. Inte heller 2020 ser målet ut att uppnås, 
snarare tros inflationstakten sjunka ytterligare något. 

 

2018 vände utvecklingen i ekonomin nedåt och vi gick in i en avmattningsfas. Denna fortsatte under 2019 
vilket gjort att högkonjunkturen nu kommit till sin slutpunkt. Under 2020 bedöms BNP-tillväxten endast att 
uppgå till lite drygt en procent vilket är svagare än normalt. Historiskt sett brukar tillväxten ligga strax över 
två procent per år i genomsnitt. Dämpade investeringar är ett viktigt skäl till den lägre tillväxten. 

Inbromsningen märks även på där arbetslösheten spås stiga under de närmaste åren. Också 
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sysselsättningen kommer att utvecklas svagare framöver. Ett par prognosmakare räknar faktiskt med 
minskad sysselsättning under 2020. 

Tabell 1: Nyckeltal för den svenska ekonomin 

Procentuell förändring 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

BNP 2,1 2,2 1,0 1,4 1,8 1,8 

Hushållens konsumtion 2,2 1,4 1,7 1,9 1,8 1,9 

Offentlig konsumtion 0,0 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 

Staten –1,6 0,2 1,6 1,4 1,0 1,0 

Kommuner o landsting 0,6 1,2 0,9 1,0 1,1 1,1 

Faktiskt skatteunderlag 4,5 3,6 3,0 3,0 3,9 4,0 

Prisutveckling 3,3 2,7 2,8 3,0 3,0 2,8 

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

Bruttoinvesteringar 6,0 4,7 0,2 0,9 1,6 2,1 

Befolkningen 15–74 år 1,1 0,8 0,5 0,3 0,4 0,5 

Arbetskraftsdeltagande  % 72,7 73,1 73,3 72,8 72,6 72,8 

Antal sysselsatta 2,3 1,8 0,5 –0,7 0,1 0,5 

Arbetslöshet  % 6,7 6,3 6,5 6,8 6,8 6,8 

Arbetade timmar, kal.korr. 2,1 2,0 0,5 –0,5 0,4 0,4 

Lönesumma 4,8 4,8 3,8 2,8 3,8 4,0 

Timlön, KL* 2,2 2,5 3,0 3,3 3,4 3,5 

Timlön, NR** 2,5 2,8 3,2 3,3 3,4 3,5 

Arbetsproduktivitet 0,2 0,3 0,4 1,7 1,3 1,4 

*KL = Konjunkturlönestatistiken.         **NR = Nationalräkenskaperna. 

Även kommunerna har fått känna på det demografiska trycket, hittills främst från barn och unga och ännu 
inte så mycket från den åldrande befolkningen. Detta syns bland annat genom omfattande investeringar i 
förskolor, skolor, va-anläggningar med mera. Den stora grupp människor som föddes strax efter andra 
världskriget är nu 73 år eller yngre och det är först om några år som de kommer att ha mer omfattande 
behov av äldreomsorg. 

Inom skolområdet satsar staten på ett bidrag för likvärdighet som successivt beräknas öka till 6 miljarder 
kronor. För att erhålla bidraget får skolornas kostnader inte minska. Risken finns att effektiviseringarna 
måste bli desto större inom andra verksamheter, om kommunerna inte kan göra prioriteringar utifrån 
lokala förutsättningar för sin skolverksamhet. 

Kommande år ligger det demografiska trycket kvar på en hög nivå. Om kostnaderna ökar i takt med 
demografin till 2022 skulle kommunerna behöva genomföra åtgärder så som nya arbetssätt och 
arbetsmetoder, motsvarande 31 miljarder (Älvkarleby 28 mnkr), utan höjda statsbidrag. 

I kontrast till den tydliga avmattning vi förutser för export och investeringar blir utvecklingen för 
konsumtionen i hushålls- och offentlig sektor mer stabil. Vi räknar med en volymtillväxt för de offentliga 
konsumtionsutgifterna kommande år något över årets ökning. Konsumtionen i kommun sektorn 2019 är 
en prognos medan åren därefter utgör en demografiskt betingad framskrivning. Uppgången för den 
offentliga konsumtionen blir en motkraft till försvagningen av export och investeringar och utgör, liksom 
vid tidigare konjunkturnedgångar, en stabilisator för den svenska ekonomin. Inte minst är den offentliga 
sysselsättningen av stor betydelse; den står i vår prognos opåverkad av skeendet inom bygg- och export 
industrin 2019. 

Förutsättningarna är goda för hyfsade ökningar av hushållens konsumtion kommande år. Även om 
prognosen inte visar någon inbromsning 2019 för hushållskonsumtionen så är ökningen framöver 
betydligt långsammare än under perioden 2014–2017. Disponibelinkomsterna ökar inte längre lika starkt 
till följd av vikande sysselsättning. Hushållens ränteutgifter kommer att stiga avsevärt, och successivt ta 
en allt större andel av inkomsterna i anspråk. Vi bedömer att hushållen i hög grad kommer att jämna ut 
sin konsumtion över tiden, genom ett lägre sparande. 
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7 Ekonomisk rapport - Älvkarleby kommun totalt 

  Utfall Budget Avv.mot budget 

INTÄKTER    

Avgifter och bidrag -85 539 -69 376 16 163 

Försäljn vht/entreprenad -5 956 -4 054 1 901 

Övriga intäkter -642 471 -651 432 -8 961 

Summa intäkter -733 965 -724 862 9 103 

KOSTNADER    

Personalkostnader 395 271 371 470 -23 801 

Bidrag 28 754 27 804 -950 

Köp av verksamhet 125 362 116 494 -8 868 

Hyres- och interna kostnader 76 270 80 943 4 673 

Förbrukning material/inv 17 054 14 853 -2 201 

Övriga främmande tjänster 28 240 21 743 -6 496 

Övriga kostnader 56 081 64 687 8 606 

Summa kostnader 727 033 697 995 -29 038 

DRIFTRESULTAT -6 932 -26 867 -19 935 

Avskrivning 16 859 21 025 4 166 

VHT NETTOKOSTN 9 927 -5 842 -15 769 

 

7.1 Ekonomisk rapport per förvaltning 

  Utfall Budget Avv. mot budget 

FINANSFÖRVALTNINGEN -555 599 -560 340 -4 741 

REVISION 608 608 0 

KOMMUNSTYRELSEN 49 208 50 504 1 297 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 52 969 63 363 10 393 

UTBILDNING- OCH OMSORGSNÄMNDEN 462 741 440 023 -22 718 

TOTALT 9 927 -5 842 -15 769 
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8 Översikt - Kommunfullmäktiges mål 
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9 Måluppfyllelse - kommunfullmäktiges mål 

Målområde: 

9.1 Övergripande målområde - Tillsammans i Älvkarleby kommun 

Kommunfullmäktiges mål: 

Kommunens alla mål ska uppnås genom prioriteringar och rätt ekonomiska 

analyser. 

 

Resultatet totalt för 2019 landade på -9,9 mnkr. (motsvarande period 2018 +2,2 mnkr). Vi har i likhet med 
tidigare år en låg budgetföljsamhet. Utmaningarna kvarstår att verksamheten behöver anpassas utifrån 
ekonomiska givna ramar. Vi behöver fortsätta prioritera i verksamheten, nyttja ny teknik och våra ledare 
måste vara duktiga att leda i förändring för att klara våra utmaningar nu och i framtiden. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Medborgaren ska känna sig trygg och säker i Älvkarleby kommun. 

 

Älvkarleby kommun har under 2019 fastställt en ny risk- och sårbarhetsanalys. 

Följande styrdokument har under 2019 fastställts eller kommer fastställas under tidigt 2020: 

 Handlingsprogram enligt LSO 

 Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar 

 Ledningsplan vid samhällsstörningar 

Kommunstyrelsens krisberedskapsorganisation har under 2019 deltagit i den regionala kärnkrafts-
övningen ”Havsörn 2019”. Övningen genomfördes med gott resultat och visade på att kommunen har en 
god förmåga att möta samhällsstörningar. Detta är ett kvitto på flera års systematiskt arbete med att ha 
god krisberedskap i kommunen, dock så fortsätter arbete med att utveckla och bibehålla en god 
beredskap. 

För att öka tryggheten i samhället har ett samarbete mellan bland annat skola och ungdomsgården 
påbörjats. En trygghetsvandring har genomförts och åtgärdsplan har tagits fram. 

Målområde: 

9.2 Mål 4 - God utbildning för alla. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Vi ska höja utbildningsnivån i kommunen och öka behörigheten till 

gymnasiet. 

 

Vi kan se att meritvärdet för eleverna i åk 9 fortsätter att öka. Hela styrkedjan från förskola till grundskola 
är en bidragande orsak till de höjda resultaten. Målsättningen är att ur ett barnperspektiv gynna alla 
kategorier/grupper/enskilda elever på bästa möjliga sätt där verksamheterna/huvudman är ytterst 
ansvariga för högsta möjliga progression. 

Älvkarleby kommuns gymnasielever har en något sämre måluppfyllelse jämför med länet samt riket. 
Målvärdet uppnås inte men det mätbara förändras och de nior som gick med goda betyg 2019 kommer 
att följas upp när det har gått en tid. Det är svårt att säga vad resultatet beror på då dessa elever går på 
gymnasiet i andra kommuner då Älvkarleby kommun inte har något eget gymnasium. 
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Kommunfullmäktiges mål: 

Våra vuxenutbildningar ska matcha individens och arbetsmarknadens 

behov. 

 

Älvkarleby kommun är ett finskt förvaltningsområde sedan 2010. Den 1 januari 2019 trädde den nya 
förstärkta minoritetslagstiftningen i kraft, vilket betyder att kommunen ska kunna erbjuda förskola och 
äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. 

Under 2019 har samordnare för finskt förvaltningsområde tagit fram ett mål och handlingsplan 2019 -
 2022 gällande nationella minoriteter. I Älvkarleby kommun arbetar vi mot tre mål: 

 språkrevitalisering för att ge barn och ungdomar som tillhör de nationella minoriteterna tillgång till 
sitt språk och sin kultur. 

 att ge de äldre med minoritetsbakgrund en värdig och trygg omsorg. 

 kunskapshöjande insatser om minoritetslagstiftningen och om samtliga nationella minoriteters 
rättigheter. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Genom verksamheter enskilt och i samverkan ska kommunen ha väl 

fungerade inkludering året runt för alla invånare. 

 

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

Målområde: 

9.3 Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Minskad arbetslöshet och minskat ekonomiskt utanförskap. 

 

Målet är bara delvis uppnått. Arbetslösheten har fortsatt minska vilket högkonjunkturen har bidrar till men 
också olika insatser från kommunen. Trots att ett lågt antal deltagare gått vidare till arbete, studier eller 
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annan försörjning så utgör dessa cirka 50 % av de ungdomar som vi fått stöd under 2019. Ett lågt inflöde 
av deltagare är ett problem på många områden avseende arbetsmarknadsinsatserna. Försörjningsstöd 
når högre än uppsatt mål och enheten har arbetat med att motivera till studier och hänvisat till andra 
bidragsformer, t.ex. sjukersättning eller A-kassa. Samtliga ungdomar inom kriteriet fyllda 16 år men inte 
18 år, erbjöds ett feriearbete under 2019. 

   Mätetal Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, 
andel (%) 

 80 

Kommunfullmäktiges mål: 

Arbetslösheten ska minst halveras till 2020 baserat på 2017 års siffror 

 

Målet är bara delvis uppnått. Arbetslösheten har fortsatt minska vilket högkonjunkturen har bidrar till men 
också olika insatser från kommunen. Dock har högkonjunkturen mattats av och vi är på väg in i en period 
av lågkonjunktur, vilka konsekvenser det kommer att få på arbetslösheten är svåra att förutspå men 
troligtvis kommer arbetslösheten åter stiga. 
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   Mätetal Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  Arbetslöshet 18-24 år 14,1  

Analys 

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

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

8,63  

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

8,15  

Kommunfullmäktiges mål: 

Kommunen ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och årligen 

förbättra sitt kostnadsläge gentemot standardkostnaderna 

 

Digitaliseringsresan har startas i kommunen med olika projekt att nyttja tekniken för att underlätta och 
effektivisera manuella arbeten. Men då det är liten del av kommunfullmäktiges mål, måste bedömningen 
totalt vara att vi inte når målet. 

Det beror på att kostnaderna inom, hemtjänst, förskola och IFO fortsätter att öka trots att vi redan har 
högre kostnader för dessa verksamheter i jämförelse med likvärdiga kommuner. Statistiken för 
nettokostnadsavvikelsen är tidigast klar i juni 2020. 

För att möta framtidens utmaningar och skapa sig ett nödvändigt handlingsutrymme har det varit viktigt 
för utbildning- och omsorgsnämnden att verksamhetens kostnader ligger i paritet med den förväntade i 
jämförelse med liknande kommuner. Utifrån detta har nämnden under ett år med start hösten 2018 
bedrivit ett särskilt utvecklingsarbete i hemtjänsten. De förväntade effekterna på ekonomin har trots 
satsningen uteblivit. En ökad effektivitet har uppnåtts inom hemtjänsten där den planerad nyttjandegrad 
gått från att på totalen ligga på ca 40-45% till ca 60-65%. Nyttjandegraden har därmed under senare del 
av året nått nämndens mål för 2019. 

Vad gäller upphandling i kommunen så har vi en hög avtalstrohet, 93,1% vilket medför att vi har bra 
kontroll på det som vi inhandlar till kommunens verksamheter.  

Kommunfullmäktiges mål: 

För att kommunen ska klara framtida kompetensförsörjning ska kommunen 

erbjuda heltid för anställda som så önskar. 

 

Att gå från deltid till heltid är nödvändigt ur flera perspektiv både för att möta välfärdens 
kompetensförsörjningsbehov och ge den enskilde medarbetaren möjlighet att leva ett självständigt liv. 
Andel heltidsanställda total för kommunen ligger på 73,3%. Bedömning är att målet är uppnått eftersom 
alla medarbetare inte önskar heltid. 

Vård och omsorg har under flera år arbetat med heltidsresan där medarbetarna ges möjlighet till önskad 
sysselsättningsgrad. Den eventuella resurstid som uppstår används i första hand för att hantera 
verksamhetens behov. 

  Andel heltidsanställda 

Kommunstyrelsen 89,80% 

Samhällsbyggnadsnämnden 90,00% 

Utbildning- och omsorgsnämnden 69,79% 

Totalt kommunen 73,28% 

  
Målområde: 
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9.4 Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 

Kommunfullmäktiges mål: 

11 nyregistrerade företag per 1000 invånare 

 

Företagsklimatet får bättre betyg för andra året i rad, där vi jobbat mycket med dialog och kommunikation. 
Dock når vi inte upp till topp 100, även om vi blev årets raket i länet i Svenskt Näringslivs ranking och 
klättrade 71 platser vilket måste bedömas att vi delvist har nått målet. 

   Mätetal Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  
Nyregistrerade företag kommun, 
antal/1000 invånare 

 11 

 

Kommunfullmäktiges mål: 

Positiv befolkningsökning 

 

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

För att medborgarna ska uppleva ett gott bemötande, en god service och hög tillgänglighet i kontakter 
med Medborgarservice har olika åtgärder vidtagits under 2019. Vi kan se att vi preliminärt får ett lägre 
NKI inom Bygg men vi får invänta exakt resultat innan slutgiltigt resultat. Det är framförallt inom området 
information vi har sänkt oss jämfört med förra året. 

 

Befolkningsutvecklingen 2011-2019 i kommunens orter/delområden. 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Skutskär 5 769 5 782 5 825 5 888 5 983 6 065 6 059 6 098 6 091 

Gårdskär/Långsand/Västanån  1 010 999 1 009 988 970 984 983 976 998 

Älvkarleby (Östanån) 1 472 1 460 1 457 1 454 1 470 1 487 1 491 1 455 1 468 

Älvkarleö 367 363 358 367 366 372 377 374 402 

Marma 463 443 469 461 473 501 463 457 484 

Övriga 8 12 14 11 31 36 29 32 14 

Summa kommunen 9 089 9 059 9 132 9 169 9 293 9 445 9 402 9 392 9 457 
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Kommentarer: 

 Siffrorna avser befolkningen 31 december respektive år. 

 I delområdet Gårdskär/Långsand/Västanån ingår också Överboda/Ytterboda samt Tegelbruket 
och Högmo. 

 Delområdet Älvkarleö sträcker sig från området Fisket i norr till Hyttön i söder. 

 Delområdet Marma sträcker sig från Tensmyra i norr till Marma by i söder. 
 

Kommunfullmäktiges mål: 

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

snabbt och kapacitetsstarkt bredband minst 100 Mb/sek till 2020. Till 2030 

ska 100 procent vara uppnått 

 

Utmaningar kvarstår för att Bodaåns industriområde samt Södra industriområdet ska kunna få fiber. När 
det gäller Bodaåns Industriområde väntar IP-Only på tillstånd från Trafikverket att gå under väg 76. Södra 
industriområdet kommer sannolikt få fiber under 2020, då fibern mot Västanån - Älvkarleö kommer att 
dras i närheten av området. Likaså kommer detta innebära att Laxön kommer att få fiber under 2020. 
Därmed ser vi en positiv utveckling i frågan. 

Just nu finns inte statistik att tillgå för året 2019, någon gång under mars månad 2020 kommer en 
uppdatering av statistiken, nedan är senast kända resultat för Älvkarleby kommun. 

 

Kommunfullmäktiges mål: 

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

besöksnäringen och synliggöra våra kultur- och naturvärden. 

 

Kommunen har uppdaterat skylten vid E4 i syfte att medvetandegöra att kommunen finns och det finns 
helt nya turisttavlor vid Dragon Gate. Vidare har en den befintliga turistbroschyren uppdaterats och en 
vikbar turistkarta tagits fram. Ett pågående arbete är en gemensam destinationsapp, "Upplev 
Norduppland", som utarbetats tillsammans med Tierps kommun som nu finns på Appstore och Google 
Play, även om den formellt inte är lanserad. Älvkarleby kommun är också representerat tillsammans med 
övriga regionen på Sveriges största fastighetsmässa Stockholm Business Arena i september. Foldrar 
över promenadstråk kommer att tryckas under våren 2020. Information kommer att finnas på hemsidan 
kring MTB-cykellederna när de blir permanenta. 
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Målområde: 

9.5 Mål 10 - Minskad ojämlikhet. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Kommunen ska skapa förutsättningar för boende i livets alla skeenden. 

 

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

Kommunfullmäktiges mål: 

Vi ska vara en arbetsgivare som främjar god arbetsmiljö och våra 

medarbetare ska ges delaktighet och inflytande på våra arbetsplatser. 

 

En god arbetsmiljö är en de viktigaste förutsättningarna för att bedriva en verksamhet som har hög 
kvalitet, utvecklingsbenägen och effektiv. Att bedriva arbetsmiljöarbetet i samverkan med fackliga 
organisationer och medarbetare är bästa sättet att förebygga arbetsmiljörisker. Medarbetar-
undersökningarna som genomförs en gång vartannat år ett av alla verktyg verksamheten har att mäta 
medarbetarnas upplevelse av förhållandena på arbetsplatsen. Skyddsronder, riskbedömningar, 
arbetsplatsträffar, samverkan etcetera är verktyg som chefen har för att löpande arbeta för att säkerställa 
en god arbetsmiljö. 

Under 2019 har en förstudie genomförts med inriktning på utvecklingsarbetet med ett nytt intranät som 
ska bidra till en god arbetsmiljö. 

Kommunfullmäktiges mål: 

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

och för ett värdigt liv. 

 

I dagsläget finns inget nämndsmål satt för kommunfullmäktiges mål men det har pågått ett arbete inom 
vård och omsorg tillsammans med en extern konsult där kvalitetsaspekterna togs upp. Vad resultatet blev 
är okända i dagsläget. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Minska digitalt utanförskap och öka digital delaktighet. 

 

Älvkarleby kommun ingår i en gemensam IT-nämnd med Tierp, Knivsta, Heby och Östhammar. 
Samverkan sker inom digitaliseringsområdet. En regional och lokal samverkansstruktur har tagits fram 
under 2019 för hantering av digitaliseringsfrågor. 

En gemensam e-tjänstplattform finns för framtagande av e-tjänster. Under 2019 har flera e-tjänster 
byggts i plattformen men beroende av "buggar" och fel har inte e-tjänsterna publicerats på vår webb. 
Mycket tid har lagts på att få leverantören att åtgärda felen, dock långa väntetider. Mål att publicera e-
tjänster under 2020. Utbildning i plattformen har hållits för administratörer inom bygg- och miljö och 
tekniska. En riktlinje har tagits fram för e-tjänstplattformen och byggandet av e-tjänster. 

Tillgången på datorer är anpassat så att alla elever har tillgång till dator, det finns även iPads för 
eleverna. Från årskurs 6 har alla elever en egen dator. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Barn och ungdomars livsvillkor ska vara i fokus 
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Resultat frågeområden enkät: 

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

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

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

Målområde: 

9.6 Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Upphandlingar och inköp ska präglas av närhet och ekologisk hållbarhet. 

 

När det gäller avtalstroheten för hela Älvkarleby kommun, går det inte totalt säga hur stor den är, då 
endast avtal via Inköp Gävleborg finns med i statistiken som tidigare lämnats. Därför har en justering av 
andel avtalstrohet gjorts genom att även ta med de större inköp som görs av kommunen, t ex större 
inköp Attendo, interkommunala ersättningar till andra kommuner som inte har gått via Inköp Gävleborg 
men ändock är avtal som kommunen har. Beräkningar inklusive dessa större inköp visar på en 
avtalstrohet på 93,1% för Älvkarleby kommun. Inför år 2020 behöver vi utveckla mätmetod samt hitta ett 
mindre administrativt arbete med att ta fram statistiken, så att avtalstroheten kan tas ut per förvaltning. 
Totalt har kommunen haft 22 034 transaktioner som fördelas på stor och fakturabelopp, se bild nedan.

 

Kommunfullmäktiges mål: 

Kommunens arbetsmiljö ska säkerställa ett hållbart arbetsliv så 

arbetsrelaterad sjukfrånvaro ej uppstår. 

 

Totala sjukfrånvaron har minskat något i jämförelse med föregående år samma period (7,65%). 

Sjukfrånvaron inom förvaltningarna varierar, se tabell nedan. 
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  Sjukfrånvaro 

Kommunstyrelsen 4,28% 

Samhällsbyggnadsnämnden 6,65% 

Utbildning- och omsorgsnämnden 7,65% 

Totalt kommunen 7,52% 

  

Kommunfullmäktiges mål: 

Kultur och föreningsverksamhet som stärker människors gemenskap och 

minskar utanförskap och ensamhet. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens har som mål att biblioteket ska arbeta för att öka utbudet och 
tillgängligheten till biblioteksverksamheten. Kapprumsbibliotek har byggts upp på alla avdelningar på 
Sörgärdets förskola/skola och på Tallbackens förskoleavdelningar och under våren 2020 kommer det 
även att byggas upp på Marma och Gårdskärs förskola. I projektet "Stärkta bibliotek" har biblioteket haft 
söndagsöppet från 1 december. 

Nämnden har också satt ett mål att föreningsstödet ska prioritera barn och unga, men det ska även 
uppmuntra och stödja social och kulturell verksamhet för vuxna och äldre. Hänsyn till samtliga parametrar 
tas vid fördelning av föreningsstödet. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Hållbara beslut 

 

Samhällsbyggnadsnämnden är den enda nämnd som hade ett uppdrag kopplat till kommunfullmäktiges 
mål. Nämnden gav ett uppdrag att utreda huruvida deras upphandlingar tog hänsyn till miljökraven 2030. 
På grund av att Inköp Gävlebor läggs ned har det inte varit möjligt att arbeta med uppdraget.  

Kommunfullmäktiges mål: 

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

cykelvägar både mellan och i kommunens samhällen och med fokus på 

gång- och cykelvägar till tågstationerna i kommunen. 

 

Då Nya Tallmon driftsattes under hösten 2019 och varit i drift så kort tid är det svårt att räkna fram en 
korrekt siffra för energianvändningen som är jämförbar med tidigare år då Tallmon såg annorlunda ut. Då 
vi däremot vet att Tallmon har en väsentligt lägre energiförbrukning än kommunens övriga fastigheter kan 
vi konstatera att vi når mätetalet trots att vi inte har en exakt siffra. 
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10 Fördjupning 

10.1 Ekonomisk översikt 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommuner minst en gång under räkenskapsåret upprätta 
en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheterna samt en årsredovisning när räkenskapsåret är 
slut. Älvkarleby kommun upprättar en delårsrapport för perioden januari t.o.m. augusti samt 
årsredovisning per sista december. 

Den ekonomiska utvecklingen 

Älvkarleby kommuns ekonomiska utveckling sedan 2015 har gått i rätt riktning med positiva resultat men 
för året 2019 uppvisar kommunen ett underskott, se tabell nedan. 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Årets resultat -10 391 16 895 30 625 21 515 2 217 -9 927 

Orsakerna till underskottet beror på största del på ökade kostnader för personal samt interkommunala 
ersättningar till gymnasie-, grund- och förskolor och minskade bidrag från migrationsverket. 

Älvkarleby kommuns ekonomi de kommande åren kommer att vara avhängig på hur vi kan effektivisera, 
prioritera och utveckla våra verksamheter med tanke på de kostnadsökningar kommunen kommer att få i 
samband med nybyggnationen av ett nytt omsorgsboende förändrad demografi och fortsatta utmaningar 
kring integration och arbetslöshet. Driften av ett boende på 127 platser kommer att minska driftutrymmet 
för utökningar och satsningar på andra områden. Politiker och tjänstemän måste de kommande åren 
aktivt arbeta med prioriteringar och omfattande utveckling av den kommunala verksamheten i kommunen. 

Kommunen har trots detta de senaste fyra åren förbättrat sin finansiella ställning. Eget kapital år 2018 var 
+ 72 mnkr till 188,7 mnkr, varav 26,0 mnkr i resultatutjämningsreserv, (RUR). Som för år 2019 minskar till 
178,8 mnkr på grund av årets underskott. 

  2015 2015 2016 2017 2018 2019 

Eget kapital 117 431 134 327 164 952 186 466 188 683 178 756 

årlig förändring 1/ -10 391 16 896 30 625 21 514 2 217 -9 927 

Soliditeten har minskat det sista året från 33 till 27 % och soliditeten inkl pensionsförpliktelser 2019 är 

negativ på - 2% och har försämrats från 2018 med ca 15%. 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%) -27,4 -21,9 -12,7 -4,5 -1,9 -2,2 

Soliditet kommunen, (%) 28,7 34,0 43,4 44,4 32,7 26,7 

Skuldsättningsgraden har ökat från 59% 2018 till 65% 2019, (Skulder/Totalt kapital). 

Känslighetsanalys 

Åtgärd Höjning Årseffekt mnkr 

Skattehöjning/-sänkning 1 kr 19,5 

Bruttokostnadsförändring 1% 6,4 

Löneökn. inkl. sociala avgifter 1% 3,7 

Räntehöjning/-sänkning 1% 2,2 

Periodens resultat och budgetutfall 

För 2019 redovisas ett resultat på -9,9 mnkr. (Motsvarande period 2018 redovisades 2,2 mnkr.). 
Resultatet motsvarar -1,75% (0,4%) av skatteintäkter och bidrag. Kommunens mål är att ligga på 2% så i 
år har vi inte uppnått målet. 
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Periodens resultat och budgetutfall 

Resultat enligt budget 5,8 

Nämndernas budgetöverskott -11,0 

Finansförvaltningens överskott -4,7 

Summa -9,9 

Verksamheternas nettokostnader för perioden uppgick till 578 mnkr (550,4 mnkr), vilket motsvarar en 
förbrukning på 102 % (100 %) av årsbudgeten och ökning av nettokostnaderna med 5,0 %. 

Årsresultat och budgetutfall helår 

Nämnderna, inkl. driftprojekt, har en budgetavvikelse på -10,3 mnkr. 

Budgetavvikelser mnkr/år 2015 2016 2017 2018 2019 

Revision 0 0,1 0,1 0,0 0,0 

Kommunstyrelse 1 2,5 7,8 4,3 1,3 

Samhällsbyggnadsnämnd 4,3 9,5 6,9 6,6 10,4 

Utbildnings- och omsorgsnämnd 6,1 12,3 -3,2 -21,2 -22,7 

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

Summa 11,3 18,0 11,7 -10,3 -11,0 

Utbildnings- och omsorgsnämnden har ett budgetunderskott på -22,7 mnkr varav Individ- och 
familjeomsorgen -2,6 mnkr, Utbildning inkl intraprenaden -8,7 mnkr, Vård och omsorg -10,7 mnkr. och 
övergripande -0,7 mnkr. 

Samhällsbyggnadsnämndens gör ett överskott på 10,4 mnkr. 

Årsresultatet för kommunstyrelsen inkl. revisionen visar på överskott på 1,3 mnkr.  

För utförligare information hänvisas till verksamhetsberättelserna. 

Finansiella mål 

Kommunstyrelsen har fastställt följande finansiella mål för 2019: 

* Årets resultat ska från 2021 överstiga 4% av skatteintäkter och generella bidrag (målvärde 2019 är 2%) 

 

Uppfyllelse: Har ej nått målet. 

* Självfinansieringsgraden av investeringar måste från 2021 överskrida 100%. (inget målvärde har satts 
för år 2019). 

Uppfyllelse: Har ej nått målet. 

Kommunen ska vidmakthålla en soliditet över 20% för att sedan årligen öka upp till 35-40% i soliditet. 
(målvärde 20% för år 2019) 
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Uppfyllelse: Soliditeten vid utgången av 2018 uppgick till 33 % och för 2019 hamnade den på 27%. 

* Kommunen ska höja sin likviditet (målvärde för år 2019 ska var i genomsnitt 25 mnkr) 

 

Uppfyllelse: För 2018 var medeltalet 71,3 mnkr och för 2019 var medeltalet 68,3 mnkr.  

Kriterier Mål Utfall 

Årets resultat (mnkr), Budget 5,8 -9,9 

Likvida medel (mnkr) 15 68,3 

Soliditet exkl pensionsåtaganden (%) för perioden 33 27 

Investeringar 

Investeringsbudgeten 2019, 250,2 mnkr inkl. Tallmon och tilläggsanslag, Under perioden har 148 mnkr 
förbrukats och 94 mnkr kommer att ombudgeteras till 2020. 

Större investeringar 2019 mnkr 

Byggnation Tallmon 120,0 

Konst Tallmon 1,0 

Inventarier Tallmon 5,0 

Renovering invändigt Tallmovägen 4 1,1 

Dragmossen 1,5 

Asfaltering gator och vägar 1,8 

Renovering Rotskärsbron 4,3 

Renovering fasad och byte fönster Bodaskolan 2,2 

Belysning gata och väg 1,7 

Ismaskin 1,0 

Lokalanpassning tekniskas kontor på brandstation 1,0 

Övriga investeringar 7,4 

Summa investeringar 148,0 

Anläggningslån 

Vid senaste årsskiftet uppgick skulden för anläggningslån till 220,6 mnkr (kort plus lång skuld). Per 31 
december 2019 var skulden 327,3 mnkr. All upplåning har skett mot Kommuninvest som långivare. 
Genomsnittlig räntesats under året var 0,2 % mot 0,1 % under 2018. 

Borgensförbindelser 

Borgen per 31/12 2016 2017 2018 2019 

AB Älvkarlebyhus 100 150,0 149,7 149,4 

Älvkarleby Vatten AB 66,3 63,6 61,0 58,4 

Bostadsrättsföreningar 5,7 5,7 5,6 4,0 

Egnahem 0,1 0,1 0,0 0,0 

Övriga 0,3 0,2 0,2 0,2 

Totalt 172,4 219,6 216,5 212,0 
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Pensionskostnader och Pensionsförpliktelser  

Pensionskostnader (mnkr) 2016 2017 2018 2019 

Pensionsutbetalningar 13,1 10,2 12,3 13,5 

Avgiftsbestämd ålderspension 12,6 11,2 14,6 16,8 

Skuldförändring pensionsavsättningar -0,2 0,3 0,8 3,9 

Finansiell kostnad 0,5 0,9 1,2 1,3 

Totalt (inkl löneskatt) 26,5 22,6 30,2 35,5 

Allt högre avsättningar för förmånsbestämda pensioner innebär kraftigt ökade pensionskostnader 
framöver. Det påverkar utvecklingen av kostnaden för sociala avgifter, främst 2018 och 2020. Det bör 
dock betonas att denna utveckling är starkt förknippad med de antaganden om priser och löner som 
ligger bakom kalkylen. Osäkerheten ökar för varje år i framskrivningen. 

Pensionsförpliktelser (mnkr) 2016 2017 2018 2019 

1.   Avsatt för pensioner 44 46 48,0 54,0 

2.   Ansvarsförbindelse 213,0 205,3 199,4 193,8 

3.   Avgiftsbestämd ålderspension 12,6 11,2 12,7 14,7 

4.    Totala pensionsförpliktelser 269,6 262,5 261,0 262,5 

5.   Pensionsmedel (bokfört värde) 1 1 1 1 

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

Återlånade medel (p.4 ./. p.6) 268,6 261,5 260,0 262,5 

Balanskravet 

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

Kommunen har i år ett negativt resultat på 9,9 mnkr men det beslutades att använda 
resultatutjämningsreserven för att reglera detta med hänsyn tagen till utfallet. 

Nedan följer en beräkning av balanskravsresultatet (belopp i tkr) 2018 2019 

Årets resultat enligt resultaträkning 2 175 -9 927 

-Justering av samtliga realisationsvinster 0 -3 686 

+Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet                          0 2 621 

+Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet                          0 0 

-/+Orealiserade vinster och förluster i värdepapper                         0 -130 

+/-Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper  0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 2 175 -11 222 

-Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 

+Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 11 222 

Årets balanskravsresultat 2 175 0 

  
Väsentliga händelser  
Under 2019 ökade kommunens befolkning med 65 invånare till 9 457. 

Det flyttade 650 personer in i kommunen och 574 personer ut. Ett positivt flyttnetto på 76 personer. Av de 
inflyttade kom 117 personer från andra kommuner i Uppsala län, 482 från övriga Sverige (bland annat 
Gävle) och 51 från utlandet. Av de som lämnade kommunen flyttade 128 personer till andra kommuner i 
Uppsala län, 425 till övriga Sverige och 21 till utlandet. Det föddes 85 barn under 2019 och det dog 99 
personer. 
 
Under året har särskilda boendeplatser köpts av privat utförare, Attendo, men avslutades under hösten 
då Älvkarleby kommuns nybyggda äldreboende togs i bruk.  
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Framtiden 
Sedan årsskiftet kan vi konstatera att en väsentlig negativ påverkan av Corona förväntas på både 
intäkter, kostnader och i viss mån verksamhet för 2020. 

För perioden efter 2019 bygger våra beräkningar på att ekonomin når konjunkturell balans. Av det följer 
en minskning av arbetade timmar 2020, som leder till skatteunderlagets svagaste reala utveckling på 
länge. Därefter växer skatteunderlaget på nytt, främst tack vare att sysselsättningen åter stiger och att 
skillnaden mellan löneökningstakten på arbetsmarknaden respektive prisökningarna på sektorns 
kostnader blir större. 

Integrationen kommer fortsatt att ställa krav på en väl fungerande mottagning, socialt stöd, samt 
samverkan med Arbetsförmedlingen och andra aktörer. 

Mångfalden ökar i skolan vilket medför ett ökat behov av studiehandledare i modersmål samt lärare i 
svenska som andra språk. 

Försäljning av tomter genomförs löpande. 

Kommunens ekonomi kommer de närmaste åren att stå i fokus, bland annat eftersom det demografiska 
trycket kommer att öka successivt de kommande åren. Ökningstakten förväntas bli störst inom 
gymnasieskolan och äldreomsorgen. Den verksamhet som förväntas minska mest påtagligt är 
flyktingmottagandet, vilket håller ner totalen. Totalt uppgår volymökningen till 5,5 procent fram till 2023. 

 

Diagram: Det är inom äldreomsorgen och gymnasieskolan som kostnaderna förväntas öka mest de 
kommande åren. Lägre kostnader förknippade med flyktingmottagandet (finns inte med i diagrammet) 
och dämpningen inom grundskolan drar ner totalen. Även statliga reformer och riktade bidrag ingår för 
prognosåren. 
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10.2 Kommunala bolag och förbund 

AB Älvkarlebyhus 

Älvkarlebyhus bildades 1949 och drevs initialt som en stiftelse. Sedan dess har bolaget varit den största 
bostadsaktören i Älvkarleby kommun. 1997 ombildades stiftelsen till aktiebolag. Älvkarlebyhus har till 
uppgift att skapa varierat boende med bra kvalitet för kommunens invånare. 

Älvkarlebyhus har totalt cirka 1 500 boende. Den viktigaste uppgiften är att erbjuda dem ett bra boende 
och en utmärkt service. Företaget strävar efter att uppnå de uppsatta ledorden: konkurrenskraft, 
prisvärdighet och kvalitet. 

Samhällsnytta 

En bra bostad är en förutsättning för ett bra liv. Älvkarlebyhus ägs av Älvkarleby kommun och spelar en 
betydelsefull roll genom att verka för utveckling av goda och trygga boendemiljöer 

I ett led att verka för integration och att få nyanlända att hyra lägenheter accepterar Älvkarlebyhus både 
etableringsersättning och försörjningsstöd som inkomst. 

Bolaget har ett miljömål, att minska energianvändningen med 20 % fram till 2020, med utgångsår 2010. 

Årets resultat blev 2,5 (-6,3) mnkr och är i linje med budgeterat resultat.  

I och med nyproduktion på fastigheten Siggeboda 4:8 i centrala Skutskär förekommer en 
nedskrivningsrisk. Byggnaden beräknas vara färdig för uthyrning hösten 2020. Investeringen kan komma 
att bli föremål för nedskrivning då produktionskostnaden eventuellt kommer at överstiga ett bedömt 
marknadsvärde. Eventuell nedskrivning kommer att belasta resultatet 2020. 

Vid årets slut stod 1 900 externa personer registrerade i bostadskön. Det senaste åren har vakansgraden 
på lägenheter varit låg och bedöms framöver att inte utföra någon större risk. Risken för vikande 
efterfrågan i regionen bedöms idag som lågt. Med en stadig befolkningsmängd och bra kommunikationer 
till såväl Gävle som Tierp, Uppsala och Stockholm bedöms risken för vakanser i beståndet som litet. 

Älvkarleby Vatten AB 

Bolaget bildades och startade sin verksamhet 2008 och ska enligt gällande bolagsordning äga och 
förvalta den allmänna Va-anläggningen i Älvkarleby kommun samt därmed förenlig verksamhet samt ha 
huvudmannaskapet för den allmänna Va-anläggningen i Älvkarleby kommun. Älvkarleby Vatten AB har 
sitt säte i Älvkarleby kommun, Upplands län. 

Koncernen  
I Gästrike Vatten koncernen ingår förutom moderbolaget Gästrike Vatten AB följande dotterbolag:  

 Gävle Vatten AB  

 Hofors Vatten AB  

 Ockelbo Vatten AB  

 Älvkarleby Vatten AB  

 Östhammar Vatten AB 
 
Ägarförhållanden  
Älvkarleby Vatten AB är ett dotterbolag till moderbolaget Gästrike Vatten AB. Kommunerna Gävle, 
Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar äger gemensamt Gästrike Vatten AB. Gästrike Vatten AB 
innehar 99 % av aktierna och Älvkarleby kommun äger resterande 1 % men har kontroll över samtliga 
röster i bolaget. 

Verksamheten samt väsentliga händelser 

 Älvkarleby Vatten AB producerar och distribuerar dricksvatten samt omhändertar och renar 
avloppsvatten. Inga anställda finns i Älvkarleby Vatten AB. Utveckling, drift och underhåll av de 
allmänna anläggningarna i Älvkarleby utförs av Gästrike Vatten AB. 

 Älvkarleby Vatten ABs förutsättningar på marknaden betraktas som stabila. Bolaget har en lagstiftad 
monopolställning i rollen som kommunens leverantör av vatten- och avloppstjänster. 

 Förslag till reviderade bolagsordningar för moderbolag och dotterbolag i samråd med 
ägarkommunerna har tagits fram för beslut i styrelser och ägarkommuner inom koncernen. 
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 Ett omfattande underhållsarbete på pumpstationer har genomförts, det har innefattat såväl rust och 
utbyte av maskinutrustning som fastighetsunderhåll.  

 Ökad digitalisering har skett genom övergång till digitala vattenmätare hos kund med fjärravläsning 
samt sju nya mätarbrunnar. Detta ger mer preciserad data till simuleringar och modelleringar av flöden 
till och från kund i ledningsnätet.  

 Utbyggnad av VA-ledningar för bostadsområde vid Älvkarleö har genomförts och färdigställts. 
Projektering av VA-ledningar inför exploatering av bostadsområdet Liljebacken har påbörjats inom 
ramen för kommunens projektering. Utförande sker under kommande år. Beslut har fattats om 
utökning av verksamhetsområde för VA i Liljebacken. 

 Vattentornet i Skutskär har renoverats både ut- och invändigt. 

 Beslut har fattats om ägande av fastighet med ändamålet vattenverk. Kronsågens vattenverk finns på 
fastigheten. 

 Fördjupade utredningar pågår för den gemensamma (Gävle och Älvkarleby) systemlösning för 
dricksvattenförsörjning som ska skapa en säker vattenleverans och ger möjlighet till tillväxt i regionen. 
Under hösten gavs information genom utställning på Skutskärs bibliotek. 

Årets resultat och investeringar 
Årets resultat är 0, efter att 4,6 mnkr av intäkterna har redovisat som underuttag och räknas av mot 
tidigare skuld till VA-kollektivet. Huvuddelen av intäkterna kommer från brukningsavgifter, en mindre del 
av intäkterna kommer från periodens anläggningsavgifter. 

Över- eller underuttag arbetas in i bolagets ekonomiska plan och avgiftsuttaget balanseras mot 
verksamhetens kostnader. Den plan som läggs har sin grund i den strategi som styrelsen tagit fram och 
genom att avgiftsuttaget balanseras mot verksamhetens kostnader kan upparbetade över- eller 
underuttag återföras. 

Älvkarleby Vatten AB belastas av samtliga kostnader för sin VA-försörjning. Resurser som nyttjas 
gemensamt i Gästrike Vatten AB och som inte går att koppla direkt till ett anläggningsbolag fördelas 
genom en fördelningsnyckel som fastställts av styrelsen i Gästrike Vatten AB. Andelen av Gästrike Vatten 
ABs kostnader som belastar Älvkarleby Vatten AB uppgår till 7 %. 

Årets investeringar uppgår till ca 17,7 mnkr varav ca 6,9 mnkr avser ett större exploateringsområde. 
Övriga investeringar avser främst ledningsnätsförnyelse. 

Räddningstjänsten (kommunalt förbund) 

Gästrike Räddningstjänst är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten i fem kommuner; 
Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby. Gästrike Räddningstjänst styrs av en politiskt tillsatt 
direktion, bestående av tolv ledamöter och tolv ersättare från de fem medlemskommunerna. 

Antalet politiker från varje kommun fördelas enligt kommunstorleken. Förbundets största kommuner, 
Gävle och Sandviken, har tre ordinarie ledamöter och tre ersättare vardera. Ockelbo, Hofors och 
Älvkarleby har två ordinarie ledamöter och två ersättare vardera. 

Medlemskommunernas uppdrag till förbundet redovisas i en förbundsordning. I den beskrivs 
räddningstjänstens ansvarsområden och kommunernas ansvarsområden enligt lagen om skydd mot 
olyckor, LSO. 

Inom medlemskommunerna ska Gästrike Räddningstjänst genomföra räddningsinsatser för att skydda 
och rädda människor, egendom och miljö. Gästrike Räddningstjänst ska enligt förbundsordningen arbeta 
för att minska sannolikheten för att bränder inträffar, samt minska konsekvenserna av de bränder och 
olyckor som inträffar. 
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Årets resultat 
Gästrike Räddningstjänst har som målsättning att ha en god ekonomisk hushållning som bland annat 
innebär att ekonomin ska vara i balans. De två senaste åren har dock inte ökningen av kommunbidragen 
(1,5 % respektive 2,5 %) täckt kostnadsökningarna. 2018 räddades resultatet av en kraftig nedskrivning 
av pensionsskulden. Förbundet har en god ekonomisk hushållning utifrån ett finansiellt perspektiv och har 
byggt upp ett visst eget kapital. För räkenskapsåret 2019 redovisade förbundet preliminärt en förlust på -
11,2 mnkr. Ett extra kommunbidrag, på 11,2 mnkr, har erhållits från ägarkommunerna varefter förbundet 
redovisar ett nollresultat för 2019. 

Återbetalningen på 11,0 mnkr är redovisad i 2018 års bokslut och förbundets resultat uppgick därefter till 
0,6 mnkr. Efter en budgetdialog med ägarkommunerna fattades beslut om att återbetala 3,4 mnkr under 
2019, att dels användas till inköp av material som kan bidra till att förbättra insatser vid skogsbränder och 
dels användas till åtgärder som förbättrar kvalitetssäkringen av lagkrav i verksamheten. 

Budgeterat resultat för 2019 var att Gästrike Räddningstjänst skulle visa ett nollresultat. Den stora 
avvikelsen före det extra tillskottet från ägarkommunerna beror dels på att kostnaderna var alltför lågt 
beräknade i budget 2019 för att få en budget i balans och dels på grund av att pensionskostnaderna blev 
mycket höga. 

Personalkostnader 
Personalkostnaderna (exklusive pensionskostnader) uppgår till 80,8 mnkr för 2019 jämfört med 80,7 mnkr 
under 2018, en liten skillnad på 0,1 mnkr. I 2018 års personalkostnader ingår stora kostnader för övertid 
med mera i samband med skogbränderna i Ljusdals kommun. Dessa kostnader motsvarar ungefär de 
löneökningar under 2019 som är resultatet av sedvanliga löneförhandlingar, nytt kollektivavtal för RiB- 
personal och vikarieersättningar samt en omställningskostnad. Extra personalresurser har också under 
2019 tillförts vad gäller kvalitetssäkring av lagstadgade arbetsmiljökrav och i samband med överlämning 
av lönehantering till Gävle kommun inför årsskiftet 2019/2020. 

Pensionskostnader och pensionsförpliktelser  
Pensionskostnaderna bygger alltid på KPA:s prognoser och utfallet under 2019 är 19,4 mnkr. 
Pensionskostnaderna har historiskt varierat kraftigt mellan åren. Budgeten för 2019 var 13,6 mnkr. I den 
prognos som förbundet fick från KPA i slutet av december 2019, visade det sig att den tidigare prognosen 
var för lågt räknat, varför en justering är gjord. 

Driftkostnader  
Driftkostnaderna uppgår till 24,1 mnkr, vilket är 2,9 mnkr högre än utfallet 2018. 2019 ingår speciella 
satsningar bland annat för att klara framtida skogsbränder. Förbundets budget 2019 för driftkostnader är 
19,0 mnkr. De driftkostnader som främst påverkat resultatet är: 

 Kostnader för fordon, såsom underhåll, drivmedel och försäkringar 

 Kostnader för inköp av material för att klara framtida skogsbränder. Kostnaderna beräknades till 
2,4 mnkr. Dessa kostnader har täckts av återbetalningen, 3,4 mnkr (av 2018 års överskott), från 
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förbundets medlemskommuner. Resterande del av återbetalningen har använts för att finansiera 
kvalitetsarbeten. 

Lokalkostnader  
Lokalkostnaderna uppgår till 9,2 mnkr, vilket är 0,1 mnkr lägre än utfallet 2018 och 0,5mnkr lägre än 
budget. Den lägre kostnaden, jämfört med budget, beror på sänkt hyra för brandstationen i Skutskär och 
att förbundets hyresvärdar inte höjt hyrorna i den takt som beräknats. 

Kommunbidrag  
Kommunbidragen utgör den huvudsakliga intäkten för Gästrike Räddningstjänst. Kommunbidragen 
uppräknades för 2019 och 2018 med 2,5% respektive 1,5 %. I samband med budgetsamrådet i april 
2019, framförde förbundet ett antal behov, såsom inköp av skogsbrandmaterial, efterleva lagstadgade 
utbildningar och krav utifrån rådande arbetsmiljöföreskrifter. Förbundet uppmanades att återkomma med 
underlag och förslag på återbetalning av 2018 års överskott. I skrivelsen till medlemskommunerna 
föreslog förbundet en återbetalning med sammanlagt 3,4 mnkr. 

Ett förnyat samråd har därefter hållits med medlemskommunerna och återbetalning gjordes under 2019 
med 3,4 mnkr. För 2018 gjordes en återbetalning av kommunbidragen till kommunerna med 11,0 mnkr. 
Transaktionerna framgår av tabellen över kommunbidrag. 

Ett extra kommunbidrag, på 11,2 mnkr, har erhållits från ägarkommunerna i för att täcka det underskott 
som annars uppstått under året. 
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10.3 Gemensamma nämnder 

Kostnaderna för gemensamma nämnderna ingår i kommunstyrelsens resultat för året, nedan kan ni läsa 
om nämndernas verksamhetsberättelse för året 2019. 

IT-nämnden 
Nämndens ansvarsområde är övergripande IT-strategiska och IT-taktiska frågor samt IT-operativa 
insatser för kommunerna enligt de definitioner och beslut som tas av nämnden. Nämndens ansvar är 
även att medverka i de fem kommunernas digitala utvecklingsarbete samt stödja samordning av 
verksamhetsutvecklingsinsatser som är IT-relaterade. Nämnden ska sträva efter att arbeta i en 
samverkans- och samförståndskultur. Nämnden ska även verka för att kontinuerligt effektivisera IT-
verksamheten för att kunna leverera IT-tjänster till förvaltningarna till överenskomna servicenivåer. 
Uppdraget innefattar även att ge överenskommet stöd för IT-relaterade verksamhets- och 
utvecklingsfrågor. 

Uppdrag och uppgifter 
 

Den gemensamma nämnden ansvarar för: 

 strategisk och taktisk utveckling av IT-relaterade områden 

 support/helpdesk av IT-relaterade områden 

 IT-drift av den centrala servermiljön för kommunerna 

 att leda en referensgrupp för inköp och logistik av gemensamma IT-produkter och IT-tjänster 

 hantering av telefonifunktionen enligt separata överenskommelser med varje kommun 

 inventarieadministration för IT-relaterade produkter, samt motsvarande stöd för 

 inventarieadministration av förvaltningarnas verksamhetskritiska IT-system 

 förvaltningarnas kommunikationsnät 

 avtal som är en förutsättning för nämndens ansvarsområden 

Dessutom har nämnden i uppdrag att vara stöd: 

 för verksamheterna vid upphandling av förvaltningsspecifika IT-produkter och IT-tjänster, 

 inklusive produkt- och modellval 

 för förvaltningar vid IT-projekt och andra utvecklingsprojekt 

Ekonomi: 
Svårigheterna med att ha ekonomin för IT-nämnden i fem kommuners ekonomisystem har varit 
påfrestande. Inför 2019 planerades att enbart hantera personalens löner i den gemensamma ekonomin i 
Tierp. Men för att skynda på rationaliseringen så flyttades stora delar av fakturorna från de externa 
leverantörerna över från de fem deltagande kommunerna löpande under 2019. Förklaringen till 
överskottet i både ”tjänster” och ”övriga kostnader” är att delar ligger kvar i de deltagande kommunerna.  

Av överskottet 10 447 tkr så ligger ca 5 400 tkr kvar i de deltagande kommunerna på posterna tjänster, 
övriga kostnader samt avskrivningar. Det innebär att det egentliga resultatet för IT-nämnden är 5 047 tkr, 
vilket motsvarar ca 7,7%. Vakanta tjänster, konsultkostnader, uppsagda/samordnade avtal samt 
allmän ekonomisk återhållsamhet är de stora anledningarna till överskottet.  

Återhållsamhet och överutnyttjande av interna resurser har gett ett stort ekonomiskt överskott totalt för de 
fem kommunerna, men resulterat i eftersatt verksamhetsstöd och slitna medarbetare. 

Med anledning av de fem kommunernas ansträngda ekonomi och de styrsignaler som mottagits både 
politiskt och från verksamheten så har ett positivt resultat varit den första och största prioriteringen, 
speciellt med tanke på SMN:s (Knivsta/Heby) stora negativa resultat under de föregående åren. En 
ekonomi i balans har överseglat allt och medfört återhållsamhet med rekryteringar och projekt.  

Övergripande inriktningsmål: 
Nämnden ska även verka för att kontinuerligt effektivisera IT-verksamheten för att kunna leverera IT-
tjänster till förvaltningarna till överenskomna servicenivåer. Uppdraget innefattar även att ge 
överenskommet stöd för IT-relaterade verksamhets- och utvecklingsfrågor. 

Första chefsenkäten som genomfördes för de fem kommunerna skickades ut i början av 2019. Denna 
visade tydligt olika bedömningarna om extern drift kontra intern drift av IT. När resultatet av chefsenkäten 
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för 2020 analyseras så kan vi jämföra data och se om trenden blivit positivare eller negativare jämfört 
med 2019. Detta är en etablerad process som framöver kommer att användas för att ta tempen på hela 
IT-organisationen.  

 

Resultatet från chefsenkäterna pekar på att rutinbeskrivningar och kommunikationsplaner är de två 
viktigaste områden som IT-organisationen behöver förbättra sig inom. Statistiken visar också att egen 
support/drift har generellt en högre nöjdhet bland chefsgrupperna, än att ha IT-stödet outsourcat. 

Ur statistiken gällande förändringar/införande kan läsas att organisationen har genomfört cirka 300 större 
Changes(förändringar) under året och påbörjat cirka 30 st som ej är klara ännu. 

Två större upphandlingar av verksamhetssystem inom skola (Älvkarleby, Tierp, Heby) och vård- och 
omsorg (Tierp, Heby, Knivsta) har genomförts under 2019. Kundansvariga IT har agerat 
stöttande/rådgivande till verksamheterna under dessa gemensamma upphandlingar. 

Två verksamheter (barn- och utbildning, socialtjänst) inom flera av Cassiopeia-kommunerna har aktivt 
träffas för att diskutera arbetssätt och utmaningar inom digitalisering. 

Framtidsbedömning 
Om 2019 präglats av osäkerhet kring uppdrag, roller och processer samt återhållsamhet i ekonomin så 
förväntas 2020 att var i bjärt kontrast. Flera stora upphandlingar är annonserade, projekt startas, 
medarbetarna är allt mer bekväma i den nya organisationen, processer blir tydligare och leveranserna 
ska bli både effektivare och med efterfrågad kvalitet. En ny web samt profil kommer att lanseras under 
våren 2020 vilket kommer att medföra tydligare kommunikationskanaler till våra kunder 

 

Lönenämnden och gemensam service 

I lönecentrum sker samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner kring löne- och 
pensionshantering. Tierp är värdkommun för lönecentrum. Med effektivitet och flexibilitet ska lönecentrum 
stödja och ge service till chefer, medarbetare och politiker i tre kommuner och ett kommunalägt bolag 
inom hela löne- och pensionsområdet. Nämnden består av tre ledamöter, en ledamot från vardera 
kommunen samt ersättare för dessa. Ordförande utses från Tierps kommun. 
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Utfallet följer budget 2019 och har fördelats: 

  Andel av kostnad KR 

Tierps kommun 50 % 6 209 930 

Knivsta kommun 30 % 3 725 958 

Älvkarleby kommun 19 % 2 359 773 

Temab 1 % 124 199 

Totalt 100 % 12 419 860 

Kundenkäten bland chefer i kommunerna genomfördes i december 2019 och svarsfrekvensen var sämre 
än tidigare år, enbart 44 %. Av de som svarat är 90 % mycket nöjda eller ganska nöjda med 
Lönecentrum. Ingen är mycket missnöjd men 8 % är ganska missnöjda. 

 

  

Framtidsbedömning 
Samarbete kommer att ske på olika sätt och inom olika områden även framöver i syfte att kostnads-
effektivisera samt kunna bibehålla en hög kompetens. Vidare ska Lönecentrum skapa förutsättningar för 
andra verksamhetssystem att integreras med personalsystemet när behov finns ifrån verksamheterna. 

Ett samarbete ska skapas med Östhammars kommun, som på sikt kan leda till att Lönenämnden kan 
utökas med Östhammars kommun. Första steg är att samarbeta kring olika utvecklingsområden, såsom 
systemförvaltning, utbildningsmaterial till användare och interna rutiner. 

Efter nystarten av HR- och lönesystemet har det framkommit att det finns behov av att olika rensningar 
och uppdateringar sker i systemet. Detta kräver att systemförvaltarna både får resurser och tid samt att 
enheten samtidigt har möjlighet att arbeta med strategiska frågor för att förbättra processer. Detta kan 
komma att kräva ny kompetens rekryteras, utvecklare med systemkunskap. 

Överförmyndarnämnden 

Nämnden är en gemensam nämnd tillsammans med övriga kommuner i länet, den har en gemensam 
budget, prognos och utfall. Precis som den gemensamma nämnden har sitt resultat och sina avvikelser 
mot budget och prognos så har varje ingående kommun på motsvarande sätt sin egen budget och 
avvikelse.  

Det har varit två ägarsamråd ett i maj och ett i november 2019 där nämndens övergripande mål och 

ekonomi diskuterades med kommunstyrelseordförande i länet. Ekonomin har redovisats och diskuterats i 

samband med varje nämndsammanträde. 

Nämnden har en budget på drygt 39 miljoner kronor. Då ingår gemensamma kostnader och alla 

kommunernas bidrag till den gemensamma budgeten. Periodens resultat per december är ett överskott 

på 2,8 miljoner kronor, vilket är en avvikelse med 2,8 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden. 

Överskottet beror främst på färre ärenden för ensamkommande barn samt något lägre kanslikostnader 

(löne- och verksamhetskostnader).  
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Politisk verksamhet består av övriga ställföreträdare (ej gode män för ensamkommande), kanslikostnader 

och mindre kostnader för den gemensamma nämnden (t ex utlägg för politikerna).  

I budgeten för 2019 låg 2 650 ärenden för övriga ställföreträdare. Ärendena för övriga ställföreträdare 

förblir rätt så konstanta över tiden. Vid december månads utgång har nämnden 2 693 ärenden.  

I budgeten för 2019 låg 250 ärenden, vid december månads utgång finns 84 ärenden. Minskningen kan 

delvis hänföras till att ungdomar som varit placerade i Uppsala län men anvisade någon annan kommun i 

landet flyttats till anvisningskommunen. 

Fördelning av preliminärt under/överskott i gemensam nämnd 

Periodens resultat för den gemensamma överförmyndarnämnden per december är ett överskott om 2,8 

miljoner kronor. Tabellen nedan visar den fördelningen av överskottet för de samverkande kommunerna. 

 

Inga investeringar gjorts under 2019.  

Rekryteringsinsatser har gjorts under hösten och förvaltningen rekryterade 69 nya gode män i länet, 

målet för året var 80. Dock är utfallet för olika kommuner i den gemensamma nämnden olika lyckosamt 

trots att rekryteringsinsatserna varit detsamma. I Enköping har 3 nya ställföreträdare rekryterats, 4 i Heby, 

ingen i Håbo, 2 i Knivsta, 5 i Tierp, 47 i Uppsala, 3 i Älvkarleby och 5 i Östhammar. 

 

Kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård 

Tyvärr har vi i dagsläget inte fått fram några underlag från den gemensamma nämnden för att kunna 
skriva om verksamhetsåret 2019. 
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11 Personalekonomiskt bokslut 

I det personalekonomiska bokslutet för Älvkarleby Kommun 2019 är uppgifter om antal årsarbetare gjord 
utifrån beräkning på 1980 tim./år och är exkl. vilande/övriga. 

Personalvolym  

Vid 2019 års utgång uppgick kommunens antal månadsavlönade medarbetare till 786 (742). Ökningen av 
antalet månadsanställda medarbetare kan ses i samhällsbyggnadsförvaltingen och utbildning- och 
omsorgsförvaltningen, medan kommunstyrelsens förvaltning har minskat i antal månadsanställda 
medarbetare. Kommunstyrelsens minskning består av ett minskat antal medarbetare inom 
arbetsmarknadspolitiska åtgärdsområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningens ökning beror på att 
kommunens kostenhet flyttades från utbildning- och omsorgsförvaltningen till 
samhällsbyggnadsförvaltningen, samt att förvaltningen också anställt lokalvårdare då kommunen 2019 
tog hem lokalvården i egen regi. Ökningen inom Utbildning- och omsorgsförvaltningen beror främst på 
nyanställningar av undersköterskor till kommunens ombyggda och utökade vård- och omsorgsboende. 

Under 2019 har 134 897 (142 031) timmars arbete utförts av intermittent personal (timavlönad personal). 
Denna tid motsvarar 68,1 (71,7) årsarbetare vilket är en minskning med 3,6 jämfört med 2018. 
Minskningen kan bl a bero på att vård- och omsorg i större utsträckning månads anställer vikarier. Det 
nya vård- och omsorgsboendet har en högre grundbemanning vilket också kan ha hunnit ge effekt under 
2019. 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Antal anställda (månadsavl) 651 682 713 742 786 

varav      

- KS 35 34 43 57 50 

- SBN 58 54 46 51 88 

- UON 558 594 624 634 649 

Omräknade heltider(samtliga månadsavlönade anställningar, exkl. 
vilande) 

613 643 668 695 744 

varav      

- KS 35 34 41 56 47 

- SBN 55 51 44 49 85 

- UON 523 558 583 590 611 

Timavlönade (Åa) 70 68 68 72 68 

Kön, ålder och heltidsanställningar 

Fördelningen mellan kvinnor och män samt medelålder hos kommunens medarbetare rör sig väldigt lite 
och är jämfört med föregående år ungefär densamma. 

Andel medarbetare fördelade på kön i % 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kvinnor 88 87 86 86 85 84 

Män 12 13 14 14 15 16 

Medelålder; Kvinnor respektive män (månadsavlönade) 

  2017 2018 2019 

Totalt 49 47 46 

Kvinnor 49 47 46 

Män 45 44 42 

Andel heltider; Kvinnor respektive män i % 

Andelen heltider har under 2019 ökat för män, men minskat för kvinnor. För män har andelen ökat från 
81 % till 85 % och för kvinnor har andelen minskat från 69 % till 67 %. Vid årsskiftet 2019 fanns 207 
deltidsarbetande och 581 heltidsarbetande medarbetare. Antalet deltider fördelas på 189 kvinnor och 18 
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män. Älvkarleby kommun fortsätter sträva efter att erbjuda heltidstjänster. Inom vård- och omsorg erbjuds 
alltid tjänster på heltid men med möjlighet till deltid. Statistiken omfattar all månadsanställd personal så 
deltidstjänsterna utgörs också av månadsanställda vikarier. 

 

  

Kompetensförsörjning/pensionsavgångar 

Fram till och med år 2027 kommer 132 personer uppnå 65 års ålder. Yrkesgrupperna undersköterskor, 
förskollärare, lärare och barnskötare står för de högst beräknade pensionsavgångarna. Älvkarleby 
Kommun fortsätter att arbeta på flera sätt för att möta det kompetensbehov som uppstår. Trots generella 
svårigheter att rekrytera vård- och omsorgspersonal så har, utifrån intern statistik och prognoser som 
finns för de närmaste åren, inte Älvkarleby kommun några svårigheter att rekrytera utbildad vård- och 
omsorgspersonal. Svårigheter har funnits och kommer att fortsätta finnas inom främst 
utbildningsverksamheten och individ- och familjeomsorgsverksamheten. Det gäller främst legitimerade 
lärare och förskollärare samt socionomer med arbetslivserfarenhet från området barn- och familj. 

Under 2019 rekryterades ca 40 nya medarbetare till vård- och omsorgsverksamheten, främst till 
kommunens nya vård- och omsorgsboende. Till de ca 40 tjänsterna inkom ca 150 ansökningar varav 
ca 80 % var utbildade undersköterskor med flerårig erfarenhet. 

Under 2019 rekvirerades medel från omställningsfonden. Dessa medel kommer att användas till 
kompetensutvecklingsinsatser under 2020. Utbildningsinsatserna riktar sig till personal inom förskola och 
individ- och familjeomsorg. 

Vid bildandet av kommunens nya serviceavdelning inrättades s.k. kombinationstjänster. Det innebär att 
lokalvårdare och måltidspersonal lär sig varandras arbetsområden. Syftet är dels att öka möjligheten till 
heltidstjänster, dels att minimera inflödet av vikarier. 

Ett förändrat arbetssätt inom hemtjänsten har införts under året. För att förbättra kontinuiteten hos 
brukarna har mindre arbetsgrupper bildats med större möjlighet att påverka planering och utförande. 

Det har i dagsläget gått för kort tid för att utläsa några konkreta effekter av förändringen. 
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Lönekostnader och arvoden 

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

Kostnaden för löner, arvoden och ersättningar till personal, förtroendevalda, uppdragstagare m.fl. uppgick 
under 2019 till 274,1 mnkr (256, 9 mnkr), vilket är en ökning med 9,3 % (4,8 %). 

Beskrivning Konto 2016 (tkr) 2017 (tkr) 2018 (tkr) 2019 (tkr) 

 Årsarvoden 1 653 1 691 1 738 2 181 

Arvoden – 
förtroendevalda 

Sammanträdes-arvoden 
840 835 1 154 1 376 

 Förlorad arbetsinkomst 1 102 771 465 428 

 Månadslön 160 852 174 535 182 039 195 762 

 Semesterkostnad 21 230 23 644 24 973 26 116 

Löner – 
månadsavlöna
de 

Övertidsersättning 
1 290 1 475 1 466 1 496 

 Fyllnadslön 472 669 641 460 

 Ob-tillägg 5 798 6 402 6 729 7 084 

Löner – 
timavlönade 

Timlön inkl semesterersättning 
19 265 19 314 20 268 20 170 

 Ob-tillägg 2 314 2 280 2 580 2 223 

Sjuklön Månadsavlönade 4 382 4 520 5 142 5 179 

 Timavlönade 219 208 321 * 

Ej anställda Uppdragstagare - övriga 2 232 3 260 4 314 4 933 

Totalt  221 649 239 604 251 830 267 498 

Övriga 
lönekostnader 

 5 242 5 662 5 124 6 675 

Totalt  226 891 245 266 256 964 274 173 

* kostnaden för sjuklön timavlönade ingår i kostnaden för månadsavlönade 

Medellön 

Medellönen för kvinnor är 29 723 kr (29 027 kr) och för män 29 867 kr (28 827 kr). Föregående år var 
kvinnors medellön 154 kr högre än männens, men för första gången på flertalet år har männen en högre 
medellön med 144 kr. Kvinnornas medellön i relation till männens uppgår till 99,52 % (100,69 %). 
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Medellönen totalt i kommunen per 31 december är 29 745 kr (28 998kr). En ökning med 747 kr (522 kr), 
vilket motsvarar 2,5 % (1,8 %). 

  
Kvinnor – 
medellön 

Män – Medellön Total – medellön 

Skillnad kvinnors 
medellön i 

förhållande till 
männens 

Kvinnor – medel 
i % av mäns 

medel 

2018 29 027 28 827 28 998 200 100,69% 

2019 29 723 29 867 29 745 -144 99,52 

Jmf. 2018 696 1 040 747 -344 -1,17 % 

Löneöversyn 2019 

Löneökningar i samband med årets löneöversyn fr.o.m. 190401 uppgick till en kostnad av 5,0 mnkr (4,8 
mnkr). Det totala utfallet för löneöversynen blev 2,87 (2,96 %). 

Sjuklönekostnaden 

Sjuklönekostnaden för månads- och timavlönade för arbetsgivarperioden (dag 2-14 samt 10 % dag 15-

90) har minskat med 284 000 kr (från 5 463 000 kr 2018 till 5 179 000 2019). 

Arbetad tid och frånvaro 

Mertid 

Den totala fyllnadstiden/övertiden för månadsanställd personal uppgår 2019 till 9 090 (10 186) timmar. 
Detta motsvarar 11,5 (13,7) timmar/månadsanställd medarbetare vilket är en minskning med 2,2 (0,7) 
timmar. Omräknat till årsarbetare motsvarar det 4,6 (5,1) vilket är en minskning med 0,5 årsarbetare i 
jämförelse med 2018. 

 

Uttagen kompledighet 2019 uppgår till 4367 (4512) timmar vilket motsvarar 2,2 (2,3) årsarbete, alltså 
ingen större skillnad mot föregående år. 

Totalt har mertiden minskat, de poster som minskat är fyllnadstid och enkelt övertid, medan kvalificerad 
övertid har ökat. Minskningen av fyllnadstiden beror på att deltidsanställda medarbetare inte i lika stor 
utsträckning behövt arbeta övertid. Ökningen av kvalificerad övertid kan bland annat bero på att övertid 
infallit på fridag eller att övertiden har varit kopplad till jour, beredskap och övningsverksamhet. 

Arbetad tid och frånvaro 

Siffrorna gällande arbetad tid och frånvaro avser månadsanställda. 2019 uppgick den totala arbetstiden 
till 1 416 916 (1 355 312) timmar. Det fördelade sig på 1 082 988 (1 026 568) timmar arbetad tid 
respektive 332 928 (328 744) timmar frånvarotid. 

Fördelningen på frånvaroorsaker är ungefär densamma som föregående år. Skillnaderna är för små för 
att ge något utslag i figuren nedan. 
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Hälsobokslut  

Procent av de anställdas sammanlagda tillgängliga ordinarie arbetstid, det vill säga med hänsyn tagen till 
frånvaro utan lön. Sjukfrånvaron i nedanstående tabell gäller för samtliga anställda. 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Total sjukfrånvaro 6,90 6,81 6,80 7,65 7,52 

Sjukfrånvaro för kvinnor: 7,35 7,44 7,33 8,42 8,10 

Sjukfrånvaro för män: 4,17 3,50 4,22 4,00 4,77 

Sjukfrånvaron för åldersgrupp 

– 29 år: 4,86 3,63 4,29 6,26 7,42 

30 – 49 år: 5,60 5,70 5,18 6,85 6,63 

50 år -: 8,48 8,51 8,95 8,81 8,48 

Sjukfrånvaro - långtid 

Andel av total sjukfrånvaro som varat i 60 dgr eller mer: 38,69 38,62 45,59 44,00 40,89 

Den totala sjukfrånvaron har jämfört med 2018 minskat med 0,13 %. På övergripande nivå kan vi se att 
sjukfrånvaron för kvinnor har minskat men ökat för män. Positivt är att även andelen sjukfrånvarande över 
60 dagar har minskat. Dock kan en ökning för åldersgruppen under 29 år konstateras. En av orsakerna 
kan vara att fler yngre diagnostiseras med psykisk ohälsa. 

Den korttidssjukfrånvaro som redovisas under samma period visar även den på en minskning från 4,96 % 
till 4,78 %. Sjuklönekostnaden som till största delen består av sjuklön under arbetsgivarperioden dag 2-14 
har sjunkit med 284 000 kr. 

2019 har kommunstyrelsen förvaltning ökat sin sjukfrånvaro marginellt från 3,31 % 2018 till 3,37 % 2019. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har minskat sin sjukfrånvaro från 7,32 % till 6,75 % och utbildning- och 
omsorgsförvaltningens sjukfrånvarotal ligger kvar oförändrat på 8,01 %. Variationen mellan arbetsplatser 
är dock stor och spänner från ca 1,02 % till 17,3 %. Sjukfrånvaron slår hårt mot små enheter där enstaka 
medarbetares frånvaro ger höga värden i statistiken. 

Under 2019 har utbildning- och omsorgsförvaltningen haft relativt stor omsättning av chefer. Av 24 
chefstjänster har 10 tjänster rekryterats och tillsatts under året. Utökning har skett med en chefstjänst och 
en chefstjänst har varit vakant hela året där förvaltningschef varit ställföreträdare. Trots detta har inte 
sjukfrånvaron stigit på förvaltningsnivå utan ligger kvar på samma nivå som föregående år. 

Under året har flera insatser och aktiviteter genomförts i syfte att minska sjukfrånvaron bl a genom ett 
aktivt stöd för att stärka ledarskapet. T ex utbildning i rehabiliteringsprocessen, metod för tidiga insatser 
vid sjukfrånvaro, arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud samt värdegrundsarbete. 

Sedan tidigare har vi ärendehanteringssystemet Adato. Systemet ska underlätta och kvalitetssäkra 
rehabiliteringsprocessen. Vi kan se genom den uppföljning som gjorts att användandet av systemet 
fortsatt att öka under året. 

Införande av ett avvikelsehanteringssystem för rapportering av arbetsskador och tillbud har påbörjats 
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under hösten 2019. Ambitionen är att systemet ska kunna tas i bruk under 2020. 

Under 2019 köptes ett system (Novi) in som är ett stöd för anteckningar och dokumentation i 
personalärenden. Novi som är en modul från Miljödata är utformat på samma sätt som Adato. Novi 
kommer att tas i bruk under 2020. 

Älvkarleby kommun erbjuder sina medarbetare en friskvårdstimme/vecka på betald arbetstid eller ett 
friskvårdsbidrag på 700 kr. 2019 valde 95 medarbetare friskvårdstimme och 312 medarbetare 
friskvårdsbidrag. 407 medarbetare har gjort ett aktivt val att nyttja något av friskvårdsmöjligheterna. 

Företagshälsovård 

Älvkarleby kommun har för sina medarbetare avtal med Previa avseende företagshälsovård för 
främjande, förebyggande och rehabiliterande arbete. 

Den största kostnaden ligger på förebyggande insatser. Det består bl a av grupp- och 
verksamhetsutveckling, konsultation på grupp- och individnivå, stödsamtal, kartläggning av arbetsmiljö, 
arbetsmiljöutbildning för chefer, gruppledare och skyddsombud och influensavaccinationer. 

Den totala kostnaden för företagshälsovård 2019 uppgick till 761 tkr kr vilket är en minskning med 236 tkr 
jämfört med 2018. Minskningen beror på att inte lika många insatser genomförts av Previa. Insatser har 
fortfarande genomförts men i egen regi t ex handledning för chefer. Både kostnaden för 
företagshälsovård och kommunens totala sjukfrånvaro har minskat 

  2016 2017 2018 2019 

 kr % kr % kr % kr % 

Rehab 265 000 50 % 151 000 20 % 136 300 14 % 145 900 19 % 

Förebygga 223 000 42 % 486 000 63 % 801 900 80 % 600 200 79 % 

Främja 41 000 8 % 134 000 17 % 59 200 6 % 15 400 2 % 

Totalt 530 000 100 % 772 000 100 % 997 400 100 % 761 400 100 % 
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Nämnderna 
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12 Finansförvaltningen 

12.1 Ekonomisk rapport 

  Utfall Budget Avv.mot budget 

INTÄKTER    

Avgifter och bidrag 0 -10 -10 

Försäljn vht/entreprenad -62 0 62 

Övriga intäkter -584 299 -595 087 -10 788 

Summa intäkter -584 362 -595 097 -10 735 

KOSTNADER    

Personalkostnader 15 209 12 823 -2 386 

Hyres- och interna kostnader 1 400 1 281 -119 

Övriga främmande tjänster 70 140 70 

Övriga kostnader 12 084 20 513 8 430 

Summa kostnader 28 763 34 757 5 995 

DRIFTRESULTAT -555 599 -560 340 -4 741 

VHT NETTOKOSTN -555 599 -560 340 -4 741 

12.2 Ekonomisk analys 

Finansförvaltningen gör ett sämre resultat än budgeterat, avvikelsen är -4,7 mnkr. Vilket beror på: 

 ökade pensionskostnader -2,3 mnkr 

 den planerade aktiveringen av Tallmon förskjuts till nästkommande år vilket bidrar med minskad 
internränta på  -1,7 mnkr  

 sämre skatteintäkter och bidrag med -3 mnkr 

 finansiellt netto +2,1 mnkr 

 övrigt +0,2 

13 Väsentliga händelser 

Förskjutning av aktiveringen av Tallmon bidrar till en försämrad finansiering. 

Vid sista upplåningen kunde vi låna upp 85 mnkr till 0,2% fast ränta, vilket är mycket förmånligt. 
Genomsnittsräntan för 2019 är 0,2 %, vilket innebär låga räntekostnader. 

14 Framtiden 

Kommunen har stora framtida finansieringsutmaningar bl.a. med tanke på driften av det nya 
äldreboendet, fortsatt stort underhållsbehov och demografins utveckling. Stora krav kommer att ställas på 
styrning - ledning - effektivisering av kommunens alla verksamheter. 
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15 Revision 

15.1 Ekonomisk rapport 

  Utfall Budget Avv.mot budget 

KOSTNADER    

Personalkostnader 134 97 -37 

Förbrukning material/inv 17 10 -7 

Övriga främmande tjänster 415 481 66 

Övriga kostnader 42 20 -22 

Summa kostnader 608 608 0 

DRIFTRESULTAT 608 608 0 

VHT NETTOKOSTN 608 608 0 

15.2 Ekonomisk analys 

Verksamheten har haft en ekonomi i balans under 2019. 

16 Väsentliga händelser 

Revisorernas uppdrag är att årligen pröva om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen 
är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande. Revisorerna genomför förutom den obligatoriska 
granskningen av kommunens redovisning och förvaltning ett antal djupgranskningar och träffar. 

Under 2019 har revisorerna beslutat om följande granskningar: 

 Ekonomistyrning 

 Arbetet med barn och ungdomar psykiska ohälsa 

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

Revisorerna har under 2019 genomfört en upphandling av sakkunnigt biträde. 

17 Framtiden 

Revisorerna upprättar årligen, utifrån en bedömning av risk och väsentlighet, en revisionsplan. 
Revisorerna utför granskningar av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande, delårsrapporten och 
årsredovisningen. Revisorerna följer uppmärksamt styrelsens och nämndernas löpande verksamhet 
genom att följa protokollen och genomföra studiebesök i olika verksamheter. Dessutom genomförs 
årligen ett antal fördjupade granskningsprojekt. 

Revisionsplanen är preliminär och upprättad utifrån de noteringar revisorerna gjort under föregående år 
samt upprättad risk- och väsentlighetsbedömning. Granskningsinsatserna kommer att vara i paritet med 
2019 års nivå. 
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18 Kommunstyrelsen 

18.1Ekonomisk rapport 

  Utfall Budget Avv.mot budget 

INTÄKTER    

Avgifter och bidrag -12 726 -8 984 3 742 

Försäljn vht/entreprenad -177 -67 110 

Övriga intäkter -1 861 -1 734 127 

Summa intäkter -14 764 -10 785 3 979 

KOSTNADER    

Personalkostnader 33 263 31 119 -2 144 

Bidrag 10 916 11 052 136 

Köp av verksamhet 981 1 150 169 

Hyres- och interna kostnader 3 138 3 704 567 

Förbrukning material/inv 733 597 -136 

Övriga främmande tjänster 9 606 8 125 -1 481 

Övriga kostnader 4 258 4 217 -41 

Summa kostnader 62 894 59 964 -2 930 

DRIFTRESULTAT 48 130 49 179 1 049 

Avskrivning 1 077 1 325 248 

VHT NETTOKOSTN 49 208 50 504 1 297 

18.2 Resultat på verksamhetsnivå 

Resultat på verksamhetsnivå Utfall Budget Avv. mot budget 

Övergripande 20 068 20 885 817 

Administration 13 705 12 354 -1 351 

Ekonomi 6 988 6 700 -288 

HR och bemanning 6 684 7 434 751 

Näringsliv, integration och arbetsmarknad 1 763 3 131 1 368 

Summa 49 208 50 504 1 297 

18.3 Ekonomisk analys 

Kommunstyrelsen totalt redovisar ett överskott för år 2019. 

Administrationen och ekonomiavdelningen uppvisar ett underskott för helåret 2019. Största anledningen 
till underskotten inom administrativa avdelningen är högre IT-kostnader än budgeterat. Inom 
ekonomiavdelningen är orsaken att det har varit högre kostnader för försäkringar än budgeterat. 

Övergripande kommunledningen redovisar överskott som främst beror på lägre kostnader för personal 
och överförmyndarnämnden samt underskott på den politiska verksamheten. 

Avdelningen för Näringsliv och integration redovisar ett överskott som huvudsakligen beror på högre 
intäkter från migrationsverket än beräknat. Det kom fler nyanlända i början på året och vidareflytt från 
andra kommuner har varit högre än beräknat. 

HR och bemanningen redovisar ett överskott på grund av lägre lönekostnad på bemanningen och 
försenade aktiviteter inom arbetsmiljö och personalutveckling. 
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19 Målanalys 

Målområde: 

19.1 Övergripande målområde - Tillsammans i Älvkarleby kommun 

Kommunfullmäktiges mål: 

Kommunens alla mål ska uppnås genom prioriteringar och rätt ekonomiska 

analyser. 

Nämndens mål: 

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

Resultat helår 

 

Analys 
För att kunna bidra till att kommunens totala mål på 2% under 2019 måste verksamheterna under 
kommunstyrelsen sammantaget ha minst ett årsresultat på +-0, kommunstyrelsen totalt har ett positivt 
resultat på 1,3 mnkr, vilket motsvarar ca 2,5% i överskott jämfört med budgeterade medel. 

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  Årets resultat  -2,75 1 

Analys 

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

Finansförvaltningen prognostiserar med en negativ avvikelse på 4,7 mnkr, revision +- 0, kommunstyrelsen en positiv avvikelse 
på 1,3 mnkr, samhällsbyggnadsnämnden positiv avvikelse på 10,3 mnkr och utbildning- och omsorgsnämnden en negativ 
avvikelse på -22,7 mnkr vid årets slut. 

Totalt för kommunen så kommer årsresultat motsvara -1,75 % av skatteintäkter och generella bidrag och utifrån budgeterat 
resultat på +1,0% är avvikelsen totalt -2,75%. 

Nämndens mål: 

Kommunen ska höja sin likviditet 

Resultat helår 

 

Analys 

Kommunstyrelsens totala resultat kommer att bidra till att kommunen höjer sin likviditet. 

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  Likviditet 71,3 68,3 25 

Nämndens mål: 

Prognossäkerhet +/- 2% på verksamhetsnivå/ område. 

Resultat helår 

 

Analys 

Totalt för kommunen nås målvärdet på +/- 2% avvikelse mellan prognos mot årsutfallet. Dock varierar 
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avvikelsen mellan de olika nämnderna stort. Största avvikelserna ses inom samhällsbyggnadsnämnden 
både i tkr och procent. Se respektive tabell och diagram nedan. 

  Budget Årsutfall 
Delårs-

prognos 
Tertial-

prognos 

Finansförvaltning -560 340 -555 599 -553 355 -553 302 

Revison 608 608 608 608 

Kommunstyrelsen 50 504 49 208 48 260 49 184 

Samhällsbyggnadsnämnden 63 363 52 969 63 051 63 623 

Utbildning och omsorgsnämnden 440 023 462 741 451 521 444 355 

Totalt -5 842 9 927 10 085 4 468 

Nedanstående diagram, avvikelse mellan delårprognos och tertialprognos i % gentemot årsutfallet. 

 

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  Prognossäkerhet  1,59  

Analys 

För kommunen totalt landar avvikelsen, prognos delåret mot årsutfallet, på 1,59% omvandlat till tkr är det 158 tkr totalt för 
kommunen. Målvärdet är +/-2% 

Nämndens mål: 

Kommunen ska vidmakthålla en soliditet över 20 % för att sedan årligen öka upp till 35-

40 % i soliditet. 

Resultat helår 

 

Analys 

Soliditeten exklusive pensionsåtaganden har minskat till 27% från föregående års utfall 32,7%. 
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   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  Soliditet kommun, (%) 32,7 27 20 

Analys 

Soliditeten har minskat till 27 % från föregående års soliditet som då låg på 33 %. 

Nämndens mål: 

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

pensionsåtagande). 

Resultat helår 

 

Analys 

Beräkning av kommunens skuld per invånare är vid årets slut 2019 är 34 609 kr baserat på 
befolkningsmängd, 9 457 invånare. 

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  Skuld kr/invånare 23 483 34 609 45 000 

Nämndens mål: 

Självfinansieringsgraden av investeringar måste från 2021 överskrida 100 %. 

Resultat helår 

 

Analys 

Kommunen har gjort en stor investering för framtiden genom att bygga ett nytt äldreboende och har därför 
också varit tvungna att finansiera bygget genom lån. 

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  Självfinansieringsgrad 23 -11  

Kommunfullmäktiges mål: 

Medborgaren ska känna sig trygg och säker i Älvkarleby kommun. 

Nämndens mål: 

Älvkarleby kommuns invånare känner sig trygga och är inte oroliga att utsättas för brott i 

sina bostadsområden eller när de rör sig och vistas inom kommunen.  Genom 

systematiska insatser i samverkan med polis och civilsamhälle, liksom ett aktivt 

brottsförebyggande arbete säkerställs en minskad brottslighet i hela samhället. 

Resultat helår 

 

Analys 

Analys kan inte göras då statistikunderlag i dagsläget inte finns att tillgå. 

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  Anmälda våldsbrott i 841,14  614,34 
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   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

kommunen, antal/100 000 
inv 

  
Antal anmälda brott -
 skadegörelse 

   

  Antal anmälda brott - våld    

Nämndens mål: 

Kommunen har en god beredskap för att hantera allvarliga störningar. Kontinuitet är 

säkerställd i kommunens samhällsviktiga verksamheter. 

Resultat helår 

 

Analys 

Älvkarleby kommun har under 2019 fastställt en ny risk- och sårbarhetsanalys. 

Följande styrdokument har under 2019 fastställts eller kommer fastställas under tidigt 2020: 

 Handlingsprogram enligt LSO 

 Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar 

 Ledningsplan vid samhällsstörningar 

Kommunstyrelsens krisberedskapsorganisation har under 2019 även deltagit i den regionala 
kärnkraftsövningen ”Havsörn 2019”. Övningen genomfördes med gott resultat och visade på att 
kommunen har en god förmåga att möta samhällsstörningar. Detta är ett kvitto på flera års systematiskt 
arbete med att ha god krisberedskap i kommunen, dock så fortsätter arbete med att utveckla och 
bibehålla en god beredskap. 

Målområde: 

19.2 Mål 4 - God utbildning för alla. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Våra vuxenutbildningar ska matcha individens och arbetsmarknadens 

behov. 

Nämndens mål: 

Kommunen ska fortsätta att utveckla arbetet med att säkerställa att kommuninvånare 

som hör till den nationella minoriteten får sina rättigheter tillgodosedda gällande språk, 

kultur och information. 

Resultat helår 

 

Analys 

Älvkarleby kommun är ett finskt förvaltningsområde sedan 2010. Den 1 januari 2019 trädde den nya 
förstärkta minoritetslagstiftningen i kraft, vilket betyder att kommunen ska kunna erbjuda förskola och 
äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. 

Under 2019 har samordnare för finskt förvaltningsområde tagit fram en mål- och handlingsplan 2019 -
 2022 gällande nationella minoriteter. I Älvkarleby kommun arbetar vi mot tre mål: 

- språkrevitalisering för att ge barn och ungdomar som tillhör de nationella minoriteterna tillgång till sitt 
språk och sin kultur. 
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- att ge de äldre med minoritetsbakgrund en värdig och trygg omsorg. 

- kunskapshöjande insatser om minoritetslagstiftningen och om samtliga nationella minoriteters 
rättigheter. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Genom verksamheter enskilt och i samverkan ska kommunen ha väl 

fungerade inkludering året runt för alla invånare. 

Nämndens mål: 

Kommunstyrelsens förvaltning ska prioritera aktiviteter för nyanlända och utrikes födda 

som syftar till att komplettera SFI och förbereda personer för arbetsmarknaden och 

vidare studier. 

Resultat helår 

 

Analys 

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

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  

Andel som går till 
egenförsörjning efter 
etableringsperioden 

31 31 40 

Nämndens mål: 

Kommunstyrelsens förvaltning ska erbjuda handledning till hela 

kommunala förvaltningen rörande nyanländas situation. 

Resultat helår 

 

Analys 

Kommunstyrelsens förvaltning har haft både särskilda handledningsutbildningar och utbildnings-
seminarium rörande nyanländas situation. 

Målområde: 

19.3 Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Minskad arbetslöshet och minskat ekonomiskt utanförskap. 

Nämndens mål: 

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

Resultat helår 
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Analys 

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

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  
Andel deltagare till arbete 
eller studier. 

39 17 40 

Kommunfullmäktiges mål: 

Arbetslösheten ska minst halveras till 2020 baserat på 2017 års siffror 

Nämndens mål: 

Minst 30 ungdomar per år ska erhålla särskild coachning som ska resultera i att 50 % 

går till arbete, studier eller annan egenförsörjning efter avslutad åtgärd. 

Resultat helår 

 

Analys 

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

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  
Antal deltagare till 
egenförsörjning. 

 6 15 

Nämndens mål: 

Antalet feriearbetande ungdomar ska öka. 

Resultat helår 

 

Analys 

Samtliga ungdomar inom kriteriet fyllda 16 år men inte 18 år, erbjöds ett feriearbete. 

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  

Antalet platser för 
feriearbetande ungdomar i 
den kommunala 
förvaltningen. 

41 64 60 
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Kommunfullmäktiges mål: 

Kommunen ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och årligen 

förbättra sitt kostnadsläge gentemot standardkostnaderna 

Nämndens mål: 

Kommunen ska effektivisera och ta bort onödigt manuellt arbete, (effektivisera arbetet), 

samt där det finns möjligheter automatisera rutinarbete med hjälp av robotar eller andra 

datorbaserade hjälpmedel. 

Resultat helår 

 

Analys 

Digitaliseringsprojekt har startats inom kommunstyrelsens verksamheter för att hitta processer som 
eventuellt kan effektiviseras eller utföras av en bot (robot). Projektet som har pågått under 2019 beräknas 
vara klart under våren 2020. 

Nämndens mål: 

Digitalisering kan vara ett av medlen till att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet – 

behov av att öka den digitala kompetensen hos medarbetare och det digitala 

ledarskapet hos chefer 

Resultat helår 

 

Analys 

Lokala e-styr har hållits med kommunstyrelsen, samhällsbyggnad, utbildning och individ- och 
familjeomsorg. Centralt e-styr har hållits en gång. Digitaliseringsstrateg ingår i den digitala 
strategigruppen inom Cassiopeia. Sonderingar om gemensamma digitaliseringsprojekt pågår 
kontinuerligt. Stöd och råd till individ- och familjeomsorg gällande digitaliseringsprojekt inom 
försörjningsstöd har skett. 

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  

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

  2 

Kommunfullmäktiges mål: 

För att kommunen ska klara framtida kompetensförsörjning ska kommunen 

erbjuda heltid för anställda som så önskar. 

Nämndens mål: 

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

Resultat helår 
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Analys 

Inom kommunstyrelseförvaltningen är andelen heltidsanställda 90%. För övriga förvaltningar varierar 
andelen heltidsanställda, se tabell nedan. 

  Andel heltidsanställda 

Kommunstyrelsen 89,80% 

Samhällsbyggnadsnämnden 90,00% 

Utbildning- och omsorgsnämnden 69,79% 

Totalt kommunen 73,28% 

  

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  Andel heltider  90 100 

Analys 

Bedömningen är att de personer som har deltid inte heller önskar en heltidstjänst. 

Målområde: 

19.4 Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 

Kommunfullmäktiges mål: 

11 nyregistrerade företag per 1000 invånare 

Nämndens mål: 

Företagsklimatet ska vara gott i Älvkarleby kommun. 

Resultat helår 

 

Analys 

Företagsklimatet får bättre betyg för andra året i rad, där vi jobbat mycket med dialog och kommunikation. 
Dock når vi inte upp till topp 100, även om vi blev årets raket i länet i Svenskt Näringslivs ranking och 
klättrade 71 platser. 

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  
Företagsklimat enl. 
Svenskt Näringsliv, ranking 

241 170 100 

Kommunfullmäktiges mål: 

Positiv befolkningsökning 

Nämndens mål: 

Kommunens synlighet ska öka med fokus på besöksnäring, rekrytering och boende. 

Resultat helår 

 

Analys 

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

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  
Antalet 
marknadsföringsinsatser 

 5 5 

Nämndens mål: 

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

kontakter med kommunens Medborgarservice. 

Resultat helår 

 

Analys 

För att medborgarna ska uppleva ett gott bemötande, en god service och hög tillgänglighet i kontakter 
med Medborgarservice har olika åtgärder vidtagits under 2019. 

- en medarbetare/vägledare har fått rollen som samordnare för att förbättra styrning och planering av det 
löpande arbetet samt utvecklingsarbetet. 

- ett årshjul för arbetet inom Medborgarservice håller på att tas fram för att utveckla systematik och 
tydlighet 

- kompetensutveckling av vägledarna 

- påbörjad planering och kartläggning inför upphandling av ny robustare och modernare telefonväxel och 
ärendehanteringssystem 

- studiebesök hos Medborgaservice i närliggande kommun för att få input till utveckling 

Kommunfullmäktiges mål: 

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

snabbt och kapacitetsstarkt bredband minst 100 Mb/sek till 2020. Till 2030 

ska 100 procent vara uppnått 

Nämndens mål: 

Samtliga industri- och verksamhetsområden ska ha 100 % fibertäckning 

Resultat helår 

 

Analys 

Utmaningar kvarstår för att Bodaåns industriområde samt Södra industriområdet ska kunna få fiber. När 
det gäller Bodaåns Industriområde väntar IP-Only på tillstånd från Trafikverket att gå under väg 76. Södra 
industriområdet kommer sannolikt få fiber under 2020, då fibern mot Västanån - Älvkarleö kommer att 
dras i närheten av området. Likaså kommer detta innebära att Laxön kommer att få fiber under 2020. 
Därmed ser vi en positiv utveckling i frågan. 

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  Fibertäckning 69 76 100 
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Kommunfullmäktiges mål: 

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

besöksnäringen och synliggöra våra kultur- och naturvärden. 

Nämndens mål: 

Kommunens synlighet ska öka med fokus på besöksnäring, rekrytering och boende. 

Resultat helår 

 

Analys 

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

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  
Antal 
marknadsföringsinsatser 

 5 5 

Målområde: 

19.5 Mål 10 - Minskad ojämlikhet. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Vi ska vara en arbetsgivare som främjar god arbetsmiljö och våra 

medarbetare ska ges delaktighet och inflytande på våra arbetsplatser. 

Nämndens mål: 

Nytt Intranät som bidrar till en god arbetsmiljö 

Resultat helår 

 

Analys 

Under 2019 har en förstudie genomförts som gav underlag till inriktning på utvecklingsarbetet med ett nytt 
intranät som ska bidra till en god arbetsmiljö. Förstudien genomfördes av konsult med stöd av intern 
projektledare från administration och kommunikation. Medarbetare från kommunens olika verksamheter 
deltog i ett antal workshops som en del av förstudien. Vid dessa workshops fick medarbetarna lämna en 
nulägesbild och en behovsbild av intranätet. Förstudien innehöll även underlag från intervjuer med 9 
medarbetare från olika verksamheter. 

Under 2020 kommer projektet med att införa ett nytt intranät att genomföras. 

Nämndens mål: 

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

medarbetare. 

Resultat helår 
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Analys 

Totala sjukfrånvaron inom kommunstyrelsens verksamheter har minskat i jämförelse med föregående år 
samma period. 

Sjukfrånvaron inom förvaltningarna varierar, se tabell nedan. 

  Sjukfrånvaro 

Kommunstyrelsen 4,28% 

Samhällsbyggnadsnämnden 6,65% 

Utbildning- och omsorgsnämnden 7,65% 

Totalt kommunen 7,52% 

  

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  Andel sjukskrivna 4,49 4,28 5 

HR-avdelning planerar utbildningsinsatser för 2020 och en medarbetarundersökning ska genomföras 2020 som kommer att visa på 
upplevd kvalitet inom området. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Minska digitalt utanförskap och öka digital delaktighet. 

Nämndens mål: 

Höja den digitala kompetensen genom att ge användarna, både interna och externa, 

förutsättningar att följa med och delta i den digitala utvecklingen. 

Resultat helår 

 

Analys 

Älvkarleby kommun ingår i en gemensam IT-nämnd med Tierp, Knivsta, Heby och Östhammar. 
Samverkan sker inom digitaliseringsområdet. En regional och lokal samverkansstruktur har tagits fram 
under 2019 för hantering av digitaliseringsfrågor. 

En gemensam e-tjänstplattform finns för framtagande av e-tjänster. Under 2019 har flera e-tjänster 
byggts i plattformen men beroende av "buggar" och fel har inte e-tjänsterna publicerats på vår webb. 
Mycket tid har lagts på att få leverantören att åtgärda felen, dock långa väntetider. Mål att publicera e-
tjänster under 2020. Utbildning i plattformen har hållits för administratörer inom bygg- och miljö och 
tekniska. En riktlinje har tagits fram för e-tjänstplattformen och byggandet av e-tjänster. 

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  
Utbildning vid införande av 
e-tjänster. 

  1 
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Målområde: 

19.6 Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Upphandlingar och inköp ska präglas av närhet och ekologisk hållbarhet. 

Nämndens mål: 

Höja kommunens avtalstrohet till 85 % - 2021 

Resultat helår 

 

Analys 

När det gäller avtalstroheten för hela Älvkarleby kommun, går det inte totalt säga hur stor den är, då 
endast avtal via Inköp Gävleborg finns med i statistiken som tidigare lämnats. Därför har en justering av 
andel avtalstrohet gjorts genom att även ta med de större inköp som görs av kommunen, t ex större inköp 
t ex Attendo, interkommunala ersättningar till andra kommuner som inte har gått via Inköp Gävleborg men 
ändock är avtal som kommunen har. Tidigare beräkningar inklusive dessa större inköp så har Älvkarleby 
kommun landat på en avtalstrohet på cirka 90%. Inför år 2020 behöver vi utveckla mätmetod samt hitta 
ett mindre administrativt arbete med att ta fram statistiken, så att avtalstroheten kan tas ut per förvaltning. 

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  Andel avtalstrohet  93,1 80 

 

20 Uppföljning och analys av investeringar 

Avslutade projekt under 2019 

- Teknikutrustning Sessionssalen 

- Kommunal ledningsplats 

Pågående projekt 

- Intranät 

- Utveckling närarkiv 

- Ny telefoni växel 

- Kommunnät - IT-centrum ligger efter med investeringen som i första hand gäller utbyte av wifi-antenner 
på förskolan, därav 0 i investering just nu. 

De pågående projekten kommer att fortsätta under 2020 och investeringsplanen för dessa beräknas att 
följas. 

20.1 Rapport 

Rapport Investeringar ansvarsnivå 

  Årsbudget Utfall Avv. mot årsbudget 

ADMINISTRATIV CHEF 4 908 647 4 261 
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21 Uppföljning av uppdragen 

21.1 Mål 4 - God utbildning för alla. 

Uppdrag Status 

Handlingsplan kopplat till finskt förvaltningsområde 2019  Avslutad 

Kommentar 

En mål- och handlingsplan 2019-2022 - Nationella minoriteter har tagits fram av samordnare för finskt förvaltningsområde. 

21.2 Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

Uppdrag Status 

Framtagande av arbetsmarknad- och integrationsplan.  Avslutad 

21.3 Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 

Uppdrag Status 

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

22 Väsentliga händelser 

Flera av medarbetarna ingår i kommunstyrelsen krisberedskapsorganisation som under 2019 deltagit i 
den regionala kärnkraftsövningen ”Havsörn 2019”. Tre ledningsplatser har färdigställts under 2019 med 
stöd från MSB. 

Under 2019 har ett teknikprojekt genomförts i Sessionssalen i kommunhuset. Sessionssalen har utrustats 
med t ex ny projektor, större filmduk, användarvänligt styrsystem, nya headset och handmikrofon, nytt 
teknikskåp, glastavla på vägg samt uppgraderad ljudanläggning. Detta har t ex inneburit bättre ljud på 
kommunfullmäktiges webbsändningar. 

Under 2019 startade projektet med att utveckla kommunens intranät. En förstudie har genomförts som 
gav underlag till inriktning på utvecklingsarbetet med ett nytt intranät. Projektet avses att färdigställas 
under 2020. 

Under 2019 har en ny modul "dokumentwebb" implementerats i ärendehanteringssystemet. Säkerställer 
att aktuellt styrdokument finns tillgängligt på kommunens hemsida. Bidrar till ordning och reda av 
kommunens styrdokument. 

När den gemensamma IT-nämnden för Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar infördes 2019-
01-01 beslutades att kommunerna tillsammans ska arbeta med digitaliseringen för att hitta 
synergieffekter, effektiviseringar och smarta lösningar. Kommunernas verksamheter ansvarar för sin 
verksamhetsutveckling genom digitalisering och är beställare av IT-lösningar från IT-förvaltningen som är 
utförare och leverantör. För att kommunerna ska kunna driva digitaliseringen tillsammans har en 
samverkansgrupp tillsatts. Digitaliseringsstrategiska gruppen bestående av digitaliseringsstrateger från 
respektive kommun. Syftet med samverkansgruppen är att öka och möjliggöra samverkan kring 
digitalisering. Under 2019 har samverkan skett både regionalt och lokalt genom lokala e-styr. 

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

Integrationsprojektet Anthea som fokuserar på utrikesfödda kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden 
beviljades medel av Länsstyrelsen Uppsala län på cirka 1 mkr per år under 2019 och 2020. Projektet är 
därmed helt finansierat av länsstyrelsen. En ny ungdomscoach har anställts under 2019. Två projekt, det 
av arbetsförmedlingen finansierade praktiksamordningsprojektet och det av samordningsförbundet 
finansierade projektet att främja socialt företagande, avslutas 31 december 2019. Avdelningen ser att det 
finns möjlighet implementera stora delar av projekten i ordinarie verksamhet inom befintlig budgetram 
2020. 

Ägandet av systemet Timecare har under 2019 flyttats från Älvkarleby kommun till Lönecentrum. 
Systemägandet och förvaltningen över Timecare har tidigare tagit upp en stor del av bemanningens 
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arbete. I och med att ägandet har övertagits av Lönecentrum återstår nu endast systemadministration och 
viss systemutveckling. Hur det nya arbetet med Timecare kommer att se ut är ännu oklart, både 
arbetsmässigt och hur det kommer påverka enheten ekonomiskt. 

Under det gångna året gjordes även en utredning gällande en eventuell sammanslagning av 
bemanningen med Tierp kommuns bemanningsenhet. Resultatet utmynnade i att Älvkarleby kommun 
kommer att fortsätta bedriva sin bemanningsenhet i egen regi och att sammanslagning inte var aktuell. 

23 Internkontroll 

Administrativa avdelningen har ansvar för att följa upp vissa risker till internkontrollplanen för 
kommunstyrelsen. De processer och risker som avdelningen ska följa upp är: 

NR Process/rutin Beskrivning av risk Riskvärde Kontrollmoment 

1 Offentlighetsprincipen Handlingar registreras inte 5 Stickkontroller 

2 Grafiska profilen 
Om vi inte hanterar varumärket på rätt sätt 
i alla sammanhang och i alla typer av 
kommunikation upplevs vi oprofessionella 

5 Stickkontroller 

3 Mutor och jäv Att vi tar emot gåvor och presenter 6 
Genomgång av dokumentet 
mutor och jäv 

Rapportering: 

Punkt 1 och 2 har inte kontrollerats pga. fokus på riskanalys inför 2020. Punkt 3 har kontrollerats utifrån 
genomgång av dokumentet på arbetsplatsträff med avdelningens medarbetare. 

Ekonomiavdelningen har ansvar för att följa upp vissa risker till internkontrollplanen för kommunstyrelsen. 
De processer och risker som avdelningen ska följa upp är: 

NR Process/rutin Beskrivning av risk Riskvärde Kontrollmoment 

1 Redovisning försäljning 
hjälpmedel 

Pengar försvinner. 5 Kontroll att pengar sätts in på 
verksamheten 

2 Utanordning till flykting 
och Utbetalning IFO 

Betalas ut till fel person. 5 Underlag 

3 Sekretess på fakturor 
m.m. 

Information som ej ska visas kommer ut. 6 Rutin 

4 Inköp Inköp utan eller utanför avtal med risk för 
skadestånd/upphandlings-skadeavgift. 

5 Kontroll av avtalstroheten 

5 Kontanthantering Bristande rutiner vid överlämnande av 
pengar till kassan. Pengar försvinner/rån. 

5 Kontroll att pengar kommit fram 

Rapportering: 

1. Försäljning av hjälpmedel förekommer inte längre och har därför inte kunnat eller behövts 
kontrolleras under 2019. 

2. Det mesta sker till kort, kontroll görs endast när kontot inte godkänns på bank eller i system. 
Under 2019 har inga felbetalningar till konton gjorts. 

3. Några kontroller har gjorts på fakturor som bokförts på den verksamhet, där man kan lägga in att 
det behövs sekretess på fakturor. Regler och rutinerna för sekretessmarkera enstaka fakturor bör 
uppdateras vid jämna mellan rum inom individ- och familjeomsorg så att inte sekretessbelagda 
uppgifter riskeras visas. Då ansvaret för att sekretessmärka fakturor ligger på en annan 
förvaltning så är det omöjligt att säga om de har skett fel i denna fråga. Ekonomiavdelningen 
påtalar till den förvaltningen om vi ser att en faktura borde ha varit sekretessmärkt och som då 
först rättas till. 

4. Ekonomiavdelningen meddelar alltid berörd chef, inom alla förvaltningar, när det handlats utanför 
avtal. Även om vi inte har statistik som styrker avtalstroheten inom ekonomiavdelningen är 
bedömningen att den är 100%. 

5. När verksamheten lämnar in pengar kvitteras det alltid. Dock har det hänt att verksamheterna 
lämnat in i medborgarservice. Ekonomiavdelningen har då meddelat att det inte är tillåtet på 
grund av stöldrisk samt att vi inte har någon kontroll på vilka pengar som skulle kommit in. Under 
2019 har vi lämnat ut pengar, vid ett tillfälle, då endast en från ekonomi och representant från 
verksamheten närvarande.   

Näringsliv, arbetsmarknad och integration har ansvar för att följa upp vissa risker till internkontrollplanen 
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för kommunstyrelsen. De processer och risker som avdelningen ska följa upp är: 

NR Process/rutin Beskrivning av risk Riskvärde Kontrollmoment 

1 
Hämtning av nyanländ 
på flygplats eller dylikt 

Hot och våld mot medarbetare, 
missförstånd eller annat som upplevs som 
kränkande för individen 

5 

Kontroll av att alltid två 
medarbetare deltar i hämtning 
eller dylikt av de sju 
kommunplacerade 

Rapportering: 

1. Inte aktuell eftersom vi saknar kommuntal. 

HR-avdelningen har ansvar för att följa upp vissa risker till internkontrollplanen för kommunstyrelsen. De 
processer och risker som avdelningen ska följa upp är: 

NR Process/rutin Beskrivning av risk Riskvärde Kontrollmoment 

1 Rekrytering 
Felrekrytering innebär sämre kvalitet på 
utfört arbete, sjukskrivningar, 
arbetsrättsliga konsekvenser m.m. 

6 
Har förväntningar och krav på 
nya medarbetare infriats utifrån 
kravprofil och uppdrag 

2 Lönebildning 
Lönestruktur som bygger på felaktiga 
grunder 

5 
Osakliga 
löneskillnader/lönesättning 

3 
Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Bristfällig arbetsmiljö 6 
Genomförande av skyddsronder, 
genomförande av riskanalyser 
inför verksamhetsförändringar 

4 Adato 
Brister i rehab processen som förlänger 
tiden för återgång i arbetet eller orsakar 
långtidssjukfrånvaro 

6 

Kontroll att kontinuerlig 
användning av Adato för 
dokumentation vid sjukfrånvaro 
och rehabilitering 

Rapportering: 

1. I chefsrekryteringar anlitar vi rekryteringsföretag vars uppdrag är att genomföra en 
kvalitetssäkrad rekrytering. De chefsrekryteringar vi genomfört under 2019 har fallit väl ut. De 
rekryteringar av icke befordrade tjänster som vi slumpmässigt valt ut har följt 
rekryteringsprocessen. 

2. Arbetet med lönekartläggning har behövts omprioriteras och sker under första kvartalet 2020. 
3. Alla utom en av de tillfrågade har genomfört fysiska skyddsronder. Den som inte genomfört 

skyddsrond har sina medarbetare placerade i andras verksamheter där skyddsronderna 
genomförs av annan chef. En av sex tillfrågade hade inte genomfört någon förändring som krävt 
en riskanalys och en var osäker om riskanalys genomförts för alla förändringar där det varit 
befogat. Övriga har genomfört riskanalys när behov funnits. 

4. Alla tillfrågade använder Adato för dokumentation i samband med sjukfrånvaro och rehabilitering 
av medarbetare. 

24 Framtiden 

Under 2020 planeras att färdigställa projektet med ett nytt utvecklat intranät som ska bidra till en god 
arbetsmiljö. 

Den 1 april 2020 implementeras den nya nämndsorganisationen i Älvkarleby kommun då nuvarande 
utbildnings- och omsorgsnämnd delas i två nämnder. Inom avdelningen administration och 
kommunikation innebär det att nämndadministrativa organisationen utökas med ytterligare en 
nämndsekreterare. Ett fortsatt arbete med att utveckla ärendeberedningsprocessen kommer att ske 
under 2020. 

Fortsatt utveckling av digitalisering och e-tjänster. 

Ny telefonväxel planeras till hösten 2020. Detta sker i samverkan inom den gemensamma IT-nämnden. 
Den nya telefonväxeln innebär en mer robust och modernare telefoni. 

Utifrån handlingsprogram för krisberedskap och civilt försvar 2020-2023 fortsätter arbetet med att skapa 
en god beredskap och att säkerställa kontinuitet i kommunens samhällsviktiga verksamheter. 

Inom närvård och folkhälsa kommer arbetet framåt till stor del att handla om psykisk hälsa, rutin för 
samverkan vid psykisk funktionsnedsättning samt fortsatt arbete med att utbilda i MHFA (Mental health 
first aid). 

Även arbete med att skapa en väl fungerande lokal samverkan gällande riskbruk, skadligt bruk och 
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beroende är prioriterat framledes tillsammans med alla delprojekt inom Effektiv och nära vård 2030. 

En ny budgetprocess kommer i framtiden ställa större krav på tjänstemän att tänka effektivisering, 
rationalisering och besparingar samt ställa krav på tydligare prioritering från politikerna. 

Avdelningen för näringsliv, arbetsmarknad och integration kommer att ha en ansträngd ekonomisk 
situation under kommande år som ett resultat av minskade projektmedel och migrationsmedel. Detta 
kommer att innebära förändringar i avdelningens personalstyrka och verksamhetens aktiviteter. 

På grund av att Lönecentrum övertagit ägandet av Timecare samt på grund av personella förändringar så 
är bemanningens framtid till stor del osäker. Chefskapet är löst tillfälligt, men en långsiktig lösning 
behöver arbetas fram. Det innebär prioriteringar i HR-avdelningens arbete, gällande projekt, daglig drift 
samt arbete med Timecare. Deltagande i utvecklingsarbete får till stor del stå tillbaka eftersom de mest 
akuta frågorna prioriteras högre. 
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25 Samhällsbyggnadsnämnden 

25.1 Ekonomisk rapport 

  Utfall Budget Avv.mot budget 

INTÄKTER    

Avgifter och bidrag -10 931 -10 282 649 

Försäljn vht/entreprenad -489 -342 147 

Övriga intäkter -43 197 -43 700 -503 

Summa intäkter -54 617 -54 324 293 

KOSTNADER    

Personalkostnader 41 664 41 937 273 

Bidrag 3 843 3 683 -159 

Köp av verksamhet 3 187 2 110 -1 077 

Hyres- och interna kostnader 12 386 15 012 2 626 

Förbrukning material/inv 7 300 7 261 -39 

Övriga främmande tjänster 3 434 3 648 214 

Övriga kostnader 21 104 25 381 4 277 

Summa kostnader 92 919 99 032 6 114 

DRIFTRESULTAT 38 302 44 708 6 407 

Avskrivning 14 668 18 654 3 987 

VHT NETTOKOSTN 52 969 63 363 10 393 

25.2 Resultat på verksamhetsnivå 

Resultat på verksamhetsnivå Utfall Budget Avv. mot budget 

Övergripande 2 266 2 461 194 

Bygg och miljö 4 993 5 640 647 

Serviceenheten 17 011 17 918 907 

Kultur och fritid 15 149 15 427 278 

Tekniska avdelningen 13 550 21 917 8 367 

Summa 52 969 63 363 10 393 

25.3 Ekonomisk analys 

Samhällsbyggnadsnämnden totalt 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat på 10 393 tkr. Resultat exklusive vinst på 
tekniska avdelningens försäljningar samt utebliven rivning av Östangård är 5 926 tkr. Exkluderas även 
fastighetsförvaltningens överskott blir resultatet 3 368 tkr 

Övergripande administration 
Ett överskott redovisas på 194 tkr. Detta härleds främst till lägre kostnader för utbyte av datorer samt 
lägre kostnader för marknadsföring. Det är även lägre kostnader för nämndledamöternas arvoden. 

Bygg och Miljö 
Bygg och miljö redovisar ett överskott på 647 tkr. Överskottet härleds främst till högre intäkter för 
planavgifter samt ökade intäkter för miljöavgifter. Även lägre personalkostnader redovisas på grund av 
föräldraledigheter samt sjukskrivningar. Konsultkostnader för arbetet med översiktsplanen har även blivit 
lägre än budget. 

Kultur och Fritid 
Avdelningen gjorde ett överskott med 278 tkr totalt. 

Överskottet härleds till största delen till sporthallsverksamheten då investeringar har blivit senarelagda. 
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Dessutom har verksamheter som Dagermanpriset, ungdomsverksamheten och kulturverksamheten 
drivits billigare, mycket beroende på att vi fått externa bidrag. 

Tekniska avdelningen 
Avdelningen gjorde ett positivt resultat på 8 367 tkr. Resultat exklusive vinst på tekniska avdelningens 
försäljningar samt utebliven rivning av Östangård är 3 900 tkr Exkluderas även fastighetsförvaltningens 
överskott blir resultatet 1 342 tkr 

Teknisk chef 
Personalkostnader visar på ett överskott. Detta med anledning av att säkerhetssamordnaren, som 
budgeterats för hela året, anställdes i slutet av april samt en längre sjukskrivning. Inköp av inventarier vid 
ombyggnation av tekniska kontoret samt kostnader för kurser och konferenser visar på underskott men 
ryms inom budget. Försäljning av fiskecampingens byggnader har genererat ett överskott på 2 600 tkr. 
Rivningen av Östangård blev inte av så budgeterade kostnader på 1 000 tkr användes inte. Kostnader för 
miljökontroller på Dragmossens deponi har givit ett överskott eftersom ett investeringsprojekt pågår. 

Driftverksamhet 
Totalt genererar driftverksamheten ett överskott. Den största avvikelsen är kostnaderna på Skutskärs IP. 
Det beror bland annat på lägre underhåll än budgeterat samt lägre kapitalkostnader beroende av lägre 
investeringsvolym. 

Park & gator 
Vinterväghållningens utfall blev negativt. Detta beroende på flera utspridda snöfall samt höga kostnader 
för halkbekämpning. Detta har balanserats genom återhållsamhet med sommarväghållning samt 
underhåll av broar. Kostnader för gatubelysning har varit lägre på grund av minskad energiförbrukning, då 
vi håller på att byta till LED-lampor. 

Fastighetsförvaltning 
Totalt genererar fastighetsförvaltningen ett överskott på 2 558 tkr. Driftkostnaderna har under året varit 
lägre än budget. Fjärrvärmekostnaderna understeg budget då det varit en varm höst. Även 
konsultkostnader för besiktningar har understigit budget. 

Då vi haft minimalt med vattenskador har dessa kostnader understigit budget. Riskpremien för 
oförutsedda kostnader inom fastighet har inte behövt användas och genererar då ett överskott. 

Utfallet för kapitalkostnader blev positivt. Största anledningen till detta är att investeringar på Bodaskolans 
ventilation har uteblivit då man väntar på en utredning av skolans skick. 

Kostnader för Nya Tallmon har genererat ett överskott. Framförallt på grund av att investeringen inte har 
aktiverats samt lägre driftkostnader än budget, under de tre månader det varit i drift. Detta är reglerat mot 
Vård och omsorg. 

Fastighetsförvaltningens överskott läggs i resultatfond för att kunna disponeras kommande år. 

Mark och exploatering 
Totalt genererar mark och exploatering ett överskott på 1 191 tkr. Det beror till största del på vinst på 
försäljning av mark på 853 tkr. 

Serviceenheten 
Totalt genererade serviceenheten ett överskott på 907 tkr. Framförallt beror det på överskott på 
måltidsservice resultat. 

Städservice: 
Städservice redovisar ett underskott. Vid uppstart saknades finansiering för delar av verksamheten samt 
att vi fick mindre i bidrag för särskilda anställningar än budgeterat. Genom att vara sparsam med intag av 
vikarier samt med inköp har underskottet minskat. Ett antal nya städområden har tillkommit vilket 
genererat ökade intäkter. Extrastäd av jourlägenheter, flyttstäd m.m. åt vissa av kommunens enheter har 
även bidragit till att minska underskottet. 

Verkstad & service: 
Avdelningen redovisar ett överskott på grund av att inköp av förbrukningsmaterial har dragits ner och 
leasingkostnaderna för fordon blev lägre än beräknat. Även personalkostnaderna blev lägre på grund av 
sjukdom. 

Bilpool: 
Avdelningen har genererat ett minimalt överskott som har reglerats mot nyttjande verksamheter. 

Måltidsservice: 
Avdelningen redovisar totalt ett överskott på 1 170 tkr. Livsmedelskostnaderna, i och med det nya 
livsmedelsavtalet från 1 september, ökade inte med 10-15 % som var annonserat innan avtalsstart. De 
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minskade ytterligare då färre boende flyttade in på Tallmon än väntat. Även förskolans portioner blev 
färre än beräknat. Tallmons kök bemannades inte upp då matdistributionen uteblev. Fördelningen av 
kostnader för servicechef har inte varit med i budget och påverkar därför utfallet negativt. 

26 Målanalys 

Målområde: 

26.1 Övergripande målområde - Tillsammans i Älvkarleby kommun 

Kommunfullmäktiges mål: 

Medborgaren ska känna sig trygg och säker i Älvkarleby kommun. 

Nämndens mål: 

Den upplevda otryggheten ska minska. 

Resultat helår 

 

Analys 

Arbetet fortskrider. Samarbetet har intensifieras mellan bland annat skola och ungdomsgården. 
Trygghetsvandring har genomförts och åtgärdsplan har tagits fram utifrån den. Däremot har vi inte lyckats 
genomfört möten med berörda grupper för att säkerställa att den upplevda otryggheten har minskats. 

Målområde: 

26.2 Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Minskad arbetslöshet och minskat ekonomiskt utanförskap. 

Nämndens mål: 

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

arbetsmarknadsåtgärd. 

Resultat helår 

 

Analys 

Vi har haft minst 5 personer placerade under 2019. 

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  Antal personer  5 5 

 

Under året har det löpande varit minst fem personer placerade på Verkstad och service. Dessa har olika, 
behovsanpassade utvecklingsplaner. Nämnas kan att en person, efter placering på verkstad och service 
har gått till fast anställning. 
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Kommunfullmäktiges mål: 

Kommunen ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och årligen 

förbättra sitt kostnadsläge gentemot standardkostnaderna 

Nämndens mål: 

Avtalstrohet ska öka 

Resultat helår 

 

Analys 

Målet kan inte mätas per förvaltning då vi inte får nödvändig uppföljning av inköp Gävleborg. Dock är 
avtalstroheten för kommunen totalt 93,1%. 

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  Andel avtalstrohet   75 

Målområde: 

26.3 Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Positiv befolkningsökning 

Nämndens mål: 

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

livsmedel. 

Resultat helår 

 

Analys 

Vi har inte fått in tillräckligt underlag än för att slutgiltigt säkerställa resultatet. Vi kan se att vi preliminärt 
får ett lägre NKI inom Bygg men vi får invänta exakt resultat innan slutgiltigt resultat. Det är framförallt 
inom området information vi har sänkt oss jämfört med förra året. Vi ligger dock fortfarande på eller över i 
jämförelse med andra kommuner i vår jämförelsegrupp. 

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  NKI Bygg   60 

  NKI livsmedel   74 

  NKI Miljö   70 
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Kommunfullmäktiges mål: 

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

besöksnäringen och synliggöra våra kultur- och naturvärden. 

Nämndens mål: 

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

enklare terrängcykelled utifrån befintliga vägar och stigar märks upp. 

Resultat helår 

 

Analys 

Foldrar över promenadstråk kommer att tryckas under våren 2020. 

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

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  

Ta fram 
informationsmaterial över 
våra befintliga 
cykelleder/promenadstråk. 

   

Målområde: 

26.4 Mål 10 - Minskad ojämlikhet. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Minska digitalt utanförskap och öka digital delaktighet. 

Nämndens mål: 

Samtliga anställda inom folkbiblioteket ökar sin digitala kompetens genom fortbildning. 

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

minska det digitala utanförskapet. 

Resultat helår 

 

Analys 

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

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  

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

  3 
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Målområde: 

26.5 Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Kultur och föreningsverksamhet som stärker människors gemenskap och 

minskar utanförskap och ensamhet. 

Nämndens mål: 

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

Resultat helår 

 

Analys 

Kapprumsbibliotek har byggts upp på alla avdelningar på Sörgärdets förskolaskola. Under hösten har det 
byggts upp på Tallbackens förskoleavdelningar. Under våren 2020 kommer det att byggas upp på Marma 
och Gårdskärs förskola Vid Centrumdagen i juni höll biblioteket öppet längre. Vid Sommarkulturfesten 
som arrangerades på biblioteket en lördag i juli så höll hela biblioteket öppet även för 
utlåning/återlämning. I projektet "Stärkta bibliotek" har biblioteket haft söndagsöppet från 1 december. 

Nämndens mål: 

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

social och kulturell verksamhet för vuxna och äldre. 

Resultat helår 

 

Analys 

Vid fördelning av föreningsstödet följs målet. 

Kommunfullmäktiges mål: 

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

cykelvägar både mellan och i kommunens samhällen och med fokus på 

gång- och cykelvägar till tågstationerna i kommunen. 

Nämndens mål: 

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

Resultat helår 

 

Analys 
Då Nya Tallmon driftsattes under hösten 2019 och varit i drift så kort tid är det svårt att räkna fram en 
korrekt siffra som är jämförbar med tidigare år då Tallmon såg annorlunda åt. Då vi däremot vet att 
Tallmon har en väsentligt lägre energiförbrukning än kommunens övriga fastigheter kan vi konstatera at vi 
når mätetalet trotts att vi inte har en exakt siffra. 

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  
Antal kWh/m2 i 
kommunens lokaler 

142,1  129 
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27 Uppföljning och analys av investeringar 

Den totala investeringsbudgeten uppgick till 235 mnkr (174 mnkr för Tallmoprojektet). Förbrukat är 140 
mnkr. Stora projekt förutom Tallmon är asfaltering av gator och vägar, åtgärder vid Dragmossen, 
renovering av Rotskärsbron, byte till led-armaturer på vägbelysningen, ny rolba till ishallen, renovering 
lägenheter på Tallmovägen 4 och 6, byte av fönster Bodaskolan samt lokalanpassning av tekniska 
kontorets lokaler. Stora projekt som inte har gjorts är främst utbyggnad av Sörgärdets sporthall samt 
ventilationsbyte på Bodaskolan. 

För pågående projekt och projekt som utförs nästa år, flyttas budget över till år 2020 med totalt 92 mnkr 
(därav är 54 mnkr slutförande av Nya Tallmon). 

Den totala budgeten för exploatering uppgick till 10,5 mnkr, därav 9,7 till Liljebacken och 800 tkr till 
Älvkarleö Stationssamhälle (9 tomter). Förbrukat är 4 382 tkr. För Liljebacken har det förbrukats 4 346 tkr. 
Anledningen till att inte mer pengar har förbrukats är att projektet har blivit försenat då upphandlingen av 
arbetet blev överprövad. Älvkarleöbruks stationsområde har skjutits fram till nästa år på grund av 
arbetsbelastning. 

Exploatering (tkr) 

Projekt Exploatering (tkr) Årsbudget 2019 Utfall 2019 Avvikelse mot 
årsbudget 

0803 Älvkarleö bruk, stationssamhälle 800 36 764 

0804 Liljebacken 9 670 4 346 5 324 

 Summa nettoinvesteringar 10 470 4 382 6 088 

27.1 Rapport 

  Årsbudget Utfall Avv. mot årsbudget 

SERVICECHEF 1 352 834 518 

KOSTCHEF 100 75 25 

KULTUR & FRITIDSCHEF 1 222 97 1 124 

TEKNISK CHEF 180 542 122 591 57 951 

DRIFTCHEF PARK 12 324 8 592 3 732 

DRIFTLEDARE 1 774 1 285 489 

MARK O 
EXPLOATERINGSING 

1 300 1 1 299 

FASTIGHETSFÖRVALTARE 36 356 7 339 29 017 

Summa 234 970 140 815 94 156 

28 Uppföljning av uppdragen 

28.1 Mål 10 - Minskad ojämlikhet. 

Uppdrag Status 

Säkerställa driften av fastigheten nya Tallmon i uppstartskede 2019  Försenad 

Kommentar 

Tallmon är driftsatt under hösten. Arbetet med att färdigställa yttre miljöer fortgår och beräknas färdigt under våren 2020. 

Att aktivt arbeta med digitalisering både intern och externt  Försenad 

Kommentar 

Arbetet fortlöper på förvaltningens avdelningar. Bra samarbete finns med kommunens Strateg. Arbetet med att göra E-tjänster 
fortgår. 

Utreda möjligheter till en ungdomsverksamhet i centrum.  Försenad 

Kommentar 

Arbetet fortgår. Det letas efter lämplig lokal. Flera alternativ har undersökts men hittills har inget hittats som uppfyller 
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Uppdrag Status 

verksamhetens krav. 

28.2 Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion. 

Uppdrag Status 

Utreda om våra upphandlingar tar hänsyn till miljökraven 2030.  Försenad 

Kommentar 

Arbetet ligger vilande med anledning av att Inköp Gävleborg håller på att upplösas. 

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

29 Väsentliga händelser 

Bygg och Miljö 
Älvkarleby kommun har medverkat i arbetsgruppen för miljösamverkan i Uppsala läns första projekt om 
provtagningsplaner för livsmedel. Syftet är att skapa en större likriktning för länets kontroller och 
provtagning av livsmedelsverksamheter för att skydda konsumenterna mot sjukdom och matfusk. Under 
2019 har 123 livsmedelskontroller genomförts i kommunen. 

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

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

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

Från den 1 maj har handläggning av nya inkommande ärenden skett digitalt. En scanning och 
strukturering av fastighetsarkivet har påbörjats i syfte att effektivisera framtida handläggning. 

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

Tre detaljplaner har vunnit laga kraft under året, DP för Tallmon 2:1 ”Tallmoparkeringen”, Siggeboda 
17:26 ”Fyrklövern” och Östanån 136:26 "Gröna Källan". Fyra detaljplaner har varit ute på samråd eller 
granskning under året och fem planläggningar har påbörjats under året. 

Kommunens digitala Översiktsplan har varit på Utställning under sen-hösten vilket är det sista momentet 
innan revidering och antagande som beräknas ske under våren 2020. 

Kultur och Fritid 
Biblioteket beviljades ytterligare ett års bidrag från Statens Kulturråd i projektet "Stärkta bibliotek". Det 
innebar fortsatta språkväns- och integrationsträffar varje vecka. Projektet utvidgades mot slutet på året 
med söndagsöppet på biblioteket med begränsad service. I projektet ingick också att tillgängliggöra 
böcker ytterligare för barn. Kapprumsbibliotek har byggts upp på Sörgärdets och Tallbackens 
förskoleavdelningar. 

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

För första året på flera år så ökade lånestatistiken. 51 229 medier har lånats ut under året och 1 225 e-lån 
har laddats hem. 

Biblioteket fortsätter att vara en populär och viktig mötesplats. Första delåret ökade besöksantalet med 
drygt 900 besök jämfört med samma period förra året men under hösten blev det en minskning mot 
föregående år. (2018 var ett valår med förtidsröstning på biblioteket som ökade besöksantalet då.) 
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Boken "Upplandsbodarna" släpptes och program med vandring i bodarna hölls av författarna. På grund 
av stor efterfrågan gjordes en ny tryckning på 400 exemplar under hösten. 

På fritidsgården Träffen infördes gårdskort samt att beslut togs om en snävare åldersgrupp. Så från och 
med öppnandet i augusti vänder sig fritidsgården till alla ungdomar som i höst börjat i årskull 7 (13 år) till 
och med man slutar andra året på gymnasiet, vanligtvis vid 17 års ålder och som bor i Älvkarleby 
kommun. Detta medförde en minskning av besöksantalet men förbättrade verksamheten då fritidsledarna 
ges en möjlighet att arbeta relationsskapande samt kan erbjuda en säker fritidsgård. 

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

I samarbete med frivilligt engagerade privatpersoner samt Korpen anlades två MTB-leder, 9 och 14 km. 
Lederna blev omtalade och mycket uppskattade av cyklister, både från kommunen men även hitresande. 

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

 

Tallmons nya entré: Foto: Camilla Forslund 

Väsentliga händelser på fastighetsförvaltningen har varit fönsterbyte på Bodaskolan och Trillingboda, 
samt påbörjan av renovering av lägenheter Tallmovägen 4. Vi har under året tecknat avtal om uthyrning 
av både Sol- och Skogsgläntan fr.o.m. 2020-01-01, samt anpassat lokalerna för verksamheterna.. 
Upphandling av tillbyggnad Sörgärdet sporthall blev avbrutet md anledning av för höga kostnader. 

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

Renovering och underhållsåtgärder av Rotskärsbron pågick under hösten. Renoveringen påverkade 
trafiken över bron under en längre period. 

Ett unikt EU- miljöprojekt "LIFE IP" pågår på ett kommunalt markområde som kallas för "Dragmossen", en 
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gång i tiden en kommunal deponi. På området har det byggts en anläggning med salixodling och två 
vattendammar. Anläggningens syfte är att kunna hantera förorenat vatten. EU projektet syftar till att rädda 
Östersjön från gifter. Tekniska driver miljöprojektet tillsammans med flera externa parter och har påverkat 
avdelningens resurser under fem år. Anläggningen ska gå i full drift 2020. Det planeras för en renovering 
av sluttäckningen. 

Serviceavdelningen 

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

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

Extra städ(jourlägenheter flyttstäd m.m.) har utförts åt ett antal av kommunens enheter. 

Tidigare utfördes det av andra städbolag men i och med att kommunen har städning i egen regi så har 
det genererat i en besparing åt kommunen på ca 90 tkr då lokalvården ej har behov av vinst utan bara 
behöver täcka upp kostnad för personal som utför dessa uppdrag. 

Verkstad & service: 
Flyttat från Siggesbodavägen till Myrhagsgatan där serviceavdelningen nu sitter samlad fram till 
panncentralen blir ledig för inflyttning troligen augusti 2020 

Bilpool: 
Personalen har flyttat från tekniskas lokaler på IP till Myrhagsgatan, där serviceavdelningen nu sitter 
samlad fram till panncentralen blir ledig för inflyttning troligen augusti 2020 

Måltidsservice: 
Det nya köket på Tallmon driftsattes i september 2019. 5 st kombitjänster kök/städ har skapats för att 
skapa heltidstjänster av tidigare deltider även på kök. Detta som ett resultat av kommunens satsning på 
att vara en attraktiv arbetsgivare. 

30 Internkontroll 

Respektive avdelning följer beslutad internkontrollplan. Inga avvikelser av betydelse har upptäckts. 
Internkontrollplanen håller på att omarbetas till nästa år. 

31 Framtiden 

Kultur och Fritid 
Bibliotekets projekt "Stärkta bibliotek" fortsätter under första halvan av 2020. Marma och Gårdskärs 
förskolor kommer att erbjudas kapprumsbibliotek under våren. Söndags öppet fortgår t o m sista maj.  
Nya ansökningar kommer att göras till Statens Kulturråd med en förhoppning om fortsatt beviljat stöd för 
den uppbyggda verksamheten ytterligare ett år. 

Externa bidrag kommer att sökas för att finansiera utvecklad och eventuellt utvidgad verksamhet. 

En permantering av MTB-lederna kommer att göras under 2020 och en satsning av Näsbodaspårens 
start kommer att genomföras av tekniska avdelningen. 

Tekniska avdelningen 
Vi ska fortsätta arbeta med kundnöjdhet och undersöka hur vi på bästa sätt ska kommunicera med 
kommunens invånare. Idag är många tjänster digitala, så vi undersöker inom vilka områden tekniska kan 
använda digital tekniken. Åtgärder för att främja klimatet kommer att ingå i vår framtida utveckling. 

Inom den närmaste framtiden kommer avdelningen att färdigställa Tallmon och Liljebacken. Vi kommer 
att påbörja en utredning för Bodaskolan inklusive förskolorna Trilling- och Vinkelboda. Planering pågår för 
en rivning av de gamla lokalerna på Östangård i Älvkarleby. Kommunen har skapat flera nya 
bostadsområden så vi kommer att prioritera insatser för att marknadsföra kommunala tomter. 

 

Bygg och miljö. 
Arbetet med digitalisering kommer att fortsätta för att ytterligare effektivisera arbetet på avdelningen samt 
att ytterligare underlätta för medborgare. 
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Från årsskiftet har tillsynen av alkohol och tobakshantering flyttats till samhällsbyggnadsnämnden. I 
samband med detta har vi startat ett samarbete med Gävle kommun som utför tillsyn åt oss. 

Serviceavdelning 
Serviceavdelningen står inför en hel del utmaningar framöver då städningen från Älvkarleby hus har gått 
över till kommunal regi from årsskiftet. Planer finns på att ta hem även tvätt av arbetskläder i egen regi. 

Efter att ha varit på studiebesök i Uppsala på deras arbetsmarknadsenhet, för att få inspiration och nya 
idéer på nya verksamheter, kommer samarbetet med NAI, IFO samt arbetsförmedlingen att utvecklas för 
att kunna få ut fler på arbetsträning och arbetsmarknadsanställningar. 

Efter Tallmons öppnande kommer måltidservice att arbeta vidare med att erbjuda matdistribution till 
brukare som bor hemma. 
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32 Utbildning- och omsorgsnämnden 

32.1Ekonomisk rapport totalt 

  Utfall Budget Avv.mot budget 

INTÄKTER    

Avgifter och bidrag -61 882 -50 100 11 782 

Försäljn vht/entreprenad -5 227 -3 645 1 582 

Övriga intäkter -13 114 -10 911 2 203 

Summa intäkter -80 222 -64 656 15 567 

KOSTNADER    

Personalkostnader 305 001 285 494 -19 508 

Bidrag 13 996 13 069 -927 

Köp av verksamhet 121 194 113 234 -7 960 

Hyres- och interna kostnader 59 346 60 946 1 600 

Förbrukning material/inv 9 004 6 986 -2 019 

Övriga främmande tjänster 14 715 9 350 -5 365 

Övriga kostnader 18 592 14 555 -4 038 

Summa kostnader 541 849 503 633 -38 216 

DRIFTRESULTAT 461 627 438 977 -22 649 

Avskrivning 1 114 1 046 -69 

VHT NETTOKOSTN 462 741 440 023 -22 718 

32.2 Resultat nämndnivå 

Utbildning och omsorgsnämnden redovisar totalt ett underskott på 22,7 mnkr. Underskottet återfinns på 

alla områden inom nämndens verksamheter. Dock är det under individ- och familjeomsorg, vård och 

omsorg samt utbildning som de största avvikelserna återfinns. För detaljerad redovisning för avvikelserna 

se ekonomisk analys på områdesnivå nedan. 

32.3 Resultat på områdesnivå 

Resultat på verksamhetsnivå Utfall Budget Avv. mot budget 

Övergripande 6 787 6 061 -726 

Individ- och familjeomsorg 62 800 60 159 -2 641 

Vård och omsorg 162 861 152 211 -10 650 

Utbildningsverksamheten 220 145 212 284 -7 861 

Vuxenutbildning 10 148 9 308 -840 

Summa 462 741 440 023 -22 718 
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32.4 Ekonomisk analys på områdesnivå 

Övergripande administration 

Årets negativa resultat beror till största del på merkostnader i samband med personalvakanser, såsom 
inhyrda konsulter, rekryteringskostnader för ny personal och viss utökning av kostnader för redan befintlig 
personal på grund av nya arbetsuppgifter. Även nämnden går back på grund av utökat arvode men också 
på grund av konsultkostnader i samband med workshop. 

Även företagshälsovården har kostat mer än vad man beräknat på grund utav extra satsningar inom vissa 
områden. Detta har gjorts för att stärka arbetsgrupp och förbättra arbetsmiljön. 

Individ- och familjeomsorgen 

Resultat på verksamhetsnivå Utfall Årsbudget 
Avv. mot 

årsbudget 

IFO-chef övergripande 5 123 5 287 163 

Barn & familj 38 184 33 620 -4 563 

Bistånd och försörjningsstöd 16 670 17 404 734 

Nätverkshuset 4 460 4 198 -262 

Ensamkommande -1 638 -350 1 288 

Projekt IFO 1 0 -1 

Summa 62 800 60 159 -2 641 

 

Individ- och familjeomsorgen avviker mot budget med 2 591 tkr för 2019. Övergripande administrationen 
har ett överskott på 141 tkr, vilket beror på lägre kostnader för IT, personalkostnader samt fortbildning. 

Bistånds- och försörjningsstödsenheten visar på ett positivt utfall med 756 tkr. De saker som har påverkat 
det positiva resultatet är bland annat att försörjningsstöd har haft ett mindre utfall än beräknat till följd av 
att fler klienter har påbörjat studier eller fått beviljat bidrag från annan myndighet. Enheten har även fått 
mer bidrag från Migrationsverket än det var budgeterat för. Enheten arbetar kontinuerligt med att revidera 
våra riktlinjer och rutiner. De riktlinjer som reviderats under året är ekonomiskt bistånd, 
bostadsanpassning samt färdtjänstriktlinjer och taxor. Färdtjänstriktlinjerna och de reviderade taxorna 
togs i kommunfullmäktige juni 2019 och dessa har inneburit att kostnaderna för färdtjänstresor har 
minskat med 40 tkr per månad. 

Öppenvården har ett underskott på 266 tkr. Den största avvikelse i budgeten avser personalkostnader 
och då gäller det främst mertid och övertid för personalen utifrån ett ökat tryck av ärenden från Barn och 
familj. Det gemensamma arbetet med att motverka placeringar och minska inköp av extern öppenvård 
har gett resultat men är resurskrävande för Nätverkshuset. Observationer i hemmet är en insats som ökat 
kraftigt och utförs oftast utanför kontorstid. Även insatsen övervakade umgängen och våldsärenden på 
obekväm arbetstid har förekommit i större utsträckning än tidigare år. Behovet av extra resurser är 
uppenbart för att leverera det som förväntas av en öppenvård. En kartläggning av personalens 
kompetenser är genomförd under hösten 2019 och visar att behov finns av att förstärka kompetens bland 
befintlig personal under 2020. I ärendeflödet ser vi en ökning av ärenden där det finns behov av en plats 
eller telefontolk. Därav en stor ökning av kostnad för tolk mot budget 2019. 

Stödboende har ett överskott med 1,3 mnkr. Budgeten för verksamheten är svårprognostiserad då det är 
eftersläpningar av utbetalningar av schablonersättningar från Migrationsverket, vilket ger ett positivt 
resultat detta år. Den 1 juni påbörjade verksamheten kvälls/nattbemanning i egen regi, vilket medförde en 
stor ökning av personalkostnader. Avveckling av lokalen Vega på Bergsvägen 1B under året har krävt 
förstärkning av vikarie vilket har medfört kostnader. Den avvikande högre kostnaden för hyror 
uppkommer då ungdomar skrivits ut från stödboendet men verksamheten har stått kvar med hyror under 
uppsägningstiden. Bättre rutiner för år 2020 medför att dessa kostnader inte ska uppkomma i samma 
omfattning framöver. Under året har verksamheten utökas med att omfatta även svenska placerade 
ungdomar från BoF. 

Barn och familj visar på ett underskott med 4,5 mnkr. Underskottet för verksamheten kan tydligt härledas 
till kostnader för konsulter och högre placeringskostnader än budgeterat. Underskott administration beror 
till stor del på hög personalomsättning, bristande kompetens för att säkerställa en rättssäker 
handläggning. Underskott avseende institutionsvård och i synnerhet för vuxna i missbruk har ett negativt 
resultat, vilket beror på att tidigare prognostisering inte har överstämt med utfall för verksamhet dvs. att 
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behovet inte lyfts i budget. Differens mellan budget och utfall avseende annat boende med psykisk ohälsa 
har varit en långvarig placering av en vuxen som under hösten har avslutas utifrån kvalificerad 
återanpassning. Det gäller även bistånd som avser boende där vi har skyddad placering av familj. Det har 
inte lagts in korrekta kostnader avseende budget för verksamheten, vilket skapar en differens mellan 
budget och utfall. Vid jämförelse gällande minskat utfall kring mer kostsamma HVB placeringar har 
verksamheten kunnat placera till lägre kostnad på kommunens stödboende. Det har också varit möjligt att 
omplacerat till familjehem för att såväl minska kostnader som att kvalitetssäkra barnens vård. Öppna 
insatser barn har ett negativt utfall med anledning av att det i början av året köptes extern öppenvård. 

Vård och omsorg 

Resultat på verksamhetsnivå Utfall Årsbudget 
Avv. mot 

årsbudget 

Projekt vård och omsorg -599 0 599 

Övergripande vård och omsorg 3 060 1 807 -1 252 

Vård-och omsorgsboende 53 111 55 532 2 421 

Hemtjänst 60 864 50 711 -10 153 

Funktionshindradeomsorgen 28 545 27 780 -766 

Hemsjukvård/Rehab 17 880 16 381 -1 499 

Summa 162 861 152 211 -10 650 

 

Det sammantagna resultatet för hela vård- och omsorg är ett underskott på -10 650 tkr.  Avvikelserna mot 
budget består i huvudsak av högre personalkostnader än budgeterat. Den största negativa differensen 
gentemot budget är inom hemtjänsten. Det prognostiserade underskottet i hemtjänsten beror inte på att 
verksamheten blivit dyrare utan på att kostnaderna inte minskat i den utsträckning som är nödvändigt för 
en budget i balans. Detta beror främst på att det utvecklingsarbete som bedrivits det senaste året med 
externt stöd inte fått det förväntade effekterna på kostnadsläget. Det faktum att det under genomförandet 
av utvecklingsarbetet inte funnits ansvariga chefer på plats har sannolikt bidragit till det uteblivna 
effekterna. Trots negativa resultatet har positiva förändringar skett kvalitetsmässigt i form av en förbättrad 
personkontinuitet. Även en ökad effektivitet har uppnåtts där den planerad nyttjandegrad gått från att på 
totalen ligga på ca 40-45% till ca 60-65%. Nyttjandegraden har därmed under senare del av året nått 
nämndens mål för 2019. Hemtjänsten fick från halvårsskiftet tillgång till ytterligare lokaler, en sedan 
tidigare planerad åtgärd av arbetsmiljöskäl, där medel för hyra inte var avsatta vilket också har påverkat 
resultatet negativt. En volymökning inom personlig assistans har även påverkat hemtjänsten negativt då 
de utfört delar av assistansen utan att medel fördelats till verksamheten. 

Inom funktionshindradeomsorgen visar ett chefsområde positivt resultat medan det andra chefsområdet 
har ett negativt resultat. Det positiva resultatet återfinns inom verksamhetsområdet personlig assistans 
vilket dels beror på att hemtjänsten utfört delar av insatserna och även tagit kostnaderna för detta. Annat 
som påverkar är extern finansiering från migrationsverket del av år som påverkar utfallet positivt. De 
övriga verksamhetsområdena, gruppboende, daglig verksamhet, boendestöd och personligt stöd 
redovisar ett negativt resultat. De negativa resultaten är främst kopplad till att den minskning av ram som 
gjordes inför 2019 inte har varit möjlig att effektuera. Det lokala jouravtalet som infördes från 1 januari 
2019 ökade kostnaderna på totalen för verksamhetsområdet, den planerade nyttjandegraden inom 
boendestöd har under en stor del av året varit för låg vilket påverkar kostnaden negativt. Nyttjandegraden 
har under senare delen av året nått upp till nämndens målsättning på 65%. Den öppna träffpunkten 
Sysslan avvecklades senare än planerat vilket medförde något högre lokalkostnader och 
personalkostnader än budgeterat. Funktionshinderomsorgen har liksom hemtjänsten enbart del av år haft 
ledningspersonal på plats vilket sannolikt bidragit till områdets på totalen negativa resultat. 

Verksamhetsområdet hälso- och sjukvård samt rehab har trots öppnandet av Nya Tallmon utan ökade 
resurser hittills fullgjort sitt uppdrag att ge kommuninvånarna en kvalitativ och säker vård utifrån hälso- 
och sjukvårdens lagar och föreskrifter. Enheten gör ett minusresultat vid 2019 års slut till skillnad mot 
föregående år. Det är sjuksköterskegruppen som står för den största minusposten och anledningen är 
högre personalkostnader än budgeterat då övriga kostnader går plus. Under hela förarbetet med budget 
2019 var det planerat med två nyanställningar inom såväl sjuksköterskegruppen som rehab enheten med 
tanke på öppnandet av Nya Tallmon. Medel till detta avsattes dock inte i budget och den tjänst som redan 
var tillsatt saknade finansiering. Annat som påverkat resultatet negativt är de svårigheter verksamheten 
haft att bemanna med sjuksköterskor nattetid. Vid frånvaro har man tvingats till att lösa bemanningen 
med ordinarie dagpersonal vilket medför höga merkostnader men även en ansträng situation dagtid. I 
budget saknades även medel för att klara bemanningsbehovet under sommaren. Hjälpmedelskostnaden 
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har fortsatt att öka men inte i den takt som först befarades. Åtgärder har vidtagits under året för att sänka 
kostnaderna för bland annat omläggningsmaterial vilket lett till minskade kostnader för verksamheten. 

Vård- och omsorgsboendet Tallmon har på totalen ett positivt resultat, vilket främst beror lägre 
lokalkostnader än budgeterat. Verksamheten har sedan starten av Nya Tallmon haft högre kostnader för 
personal än budgeterat vilket är ett observandum inför 2020. Projektet nya Tallmon har haft stor påverkan 
på verksamheten under året, aktiviteter kopplat till byggprojektet prioriterar sig själv och stundtals på 
bekostnad av övrig verksamhet. Verksamheten har även den saknat ledningspersonal under delar av året 
vilket påverkat chefernas möjlighet att planera och följa upp verksamheten på ett strukturerat sätt. 

Underskottet kopplat till Vård- och omsorgschef beror främst på kostnader för tillfälligt chefsstöd med 
anledning av extraordinärt läge kring chefsbemanningen under året på grund av vakanser och 
sjukskrivningar. Även kostnader för rekryteringar, med anledning av det kommunövergripande beslutet att 
nyttja externt bemanningsföretag för alla chefstillsättningar påverkar resultatet negativt. 
 
Utbildning 

Resultat på verksamhetsnivå Utfall Budget 
Avv. mot 
budget 

 Övergripande skolchef  9 863 11 832 1 969 

 Interkommunala  74 116 63 744 -10 372 

 Förskola  52 031 49 039 -2 992 

 Grundskola  76 475 78 789 2 314 

 Elevhälsan  5 609 6 548 939 

 Kulturskolan  2 087 2 323 236 

 Projekt utbildning  -36 9 45 

 Vuxenutbildning  10 148 9 308 -840 

Summa 230 293 221 592 -8 701 

 

Utbildningsförvaltningens resultat för 2019 ger ett resultat på - 8,7 mnkr. Personalkostnaderna ger 
avvikelse mot budget på -1,9 mnkr, detta underskott kommer främst från förskolorna. Avvikelserna 
gentemot budget har minskat sedan 2017, se tabell nedan 

 

Förändring av budgetavvikelse år 2017-2019, mnkr 

2017 2018 2019 

-5,7 -4,3 -1,9 
 

Ett arbetsmiljöprojekt mellan HR samt chefer har gjorts under 2019 med start 2018 vilket innebär att 
jobba nära chefer och ge verktyg för att minska korttidssjukfrånvaron. Resultatet av detta har gett en 
förbättring där minskad korttidsfrånvaro har skett och mäts löpande. Arbetet kommer att fortsätta på 
samma sätt under 2020. Besparingen i kr motsvarar ca 600-800 tkr. 
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Ombyggnationer har gjorts i befintliga lokaler på särskolan, detta för att få rum med ett badrum samt att 
inköp av möbler har gjorts till skolmatsalen på Sörgärdet skola och elevhälsans då de flyttade in i tomma 
lokaler på Ekbackens förskola. Dessa åtgärder påverkar resultatet för utbildning negativt.  

Hyreskostnaderna för förskolan har varit högre, skillnad på ca 500 tkr, än budgeterade medel för år 2019 
och bidrar till utbildningens underskott. Bruttokostnad lokaler kommunal förskola kr/inskrivet barn är 7 tkr 
högre kostnad än jämförbara kommuner; jämfört med riket 3 tkr högre.  

De interkommunala ersättningarna har ökat sedan 2017 med fler ungdomar som har kommit in på 
gymnasiet. Friskolan har ökat andelen barn där främst elever från förskoleklass gått över till Älvboda 
skola. Friskolorna i Gävle kommun har fått ökat antal elever från Älvkarleby kommun. De största 
ökningen skedde på Kastets skola i Gävle kommun där tretton barn från vår kommun fick plats. Idag så är 
det bara tre elever kvar på nämnda skola. Ökat antal familjehemsplacerade barn i andra kommuner har 
ökat där det i ett fall handlar om HVB-skola med höga kostnader för både skola och IFO. Detta utgör det 
största underskottet där avvikelse budget -7,7 mnkr. Budget täcker inte behovet. 

Övriga kostnader uppgår till ett underskott på -3 mnkr. Det handlar om alla kostnader på utbildning som 
inte preciseras i den ekonomiska översikten. 

Förvaltningen kommer att skapa tydligare rutiner för prognosarbetet under år 2020 där skolchef samt 
ekonom säkerställer denna genom regelbundna uppföljningar. Viktigt blir även att tillsammans med IFO 
se till att förvaltningen får den information som behövs gällande familjehemsplacerade barn, vilka har ökat 
och påverkar budget. 

Singelavdelningar förskola såsom Gårdskärs förskola samt Marma förskola kostar 10 tkr mer per barn 
och år jämfört med till exempel Södra området. 

Det negativa årsunderskottet blev betydligt högre än verksamheterna trodde vid sista prognosen för året 
och är av den anledningen också värt att kommentera i årsredovisningen.  

 

Orsak till 2811 mnkr sämre resultat än tidigare prognos 

 Den större avvikelsen mellan budget och prognos beror på ökad utbetalning datorer till Älvboda 
friskola 2018-2019. 

 Beräknad ersättning Älvboda friskola på grund av underskott i den kommunala verksamheten 
vilket i sin tur genererar utbetalning till friskolan. 

 IKE fakturor grundsärskola, nya som kom i december men inte låg i prognos, det avser ht 2019. 

 Förväntade intäkter från migrationsverket blev mindre än beräknat. 

 IKE för gymnasiet som ej kom med i prognos. 

 Ökade kostnader för skolskjuts, nya särskoleelever. 

 Gymnasiesärskolan tillkom en ny elev faktura i slutet av december. 

 Vuxenutbildningens underskott beror på felaktigt redovisat statsbidrag. 

Älvboda friskola -511 

Interkommunala ersättningar (IKE) -962 

Migrationsverket -470 

Skolskjuts taxi -180 

Vuxenutbildningen -688 

Summa -2 811 

 

VERKSAMHETERNA 
 

Vuxenutbildning 
Intraprenaden redovisar ett underskott 2019 en av orsakerna är att verksamheten fick 1 miljon mindre i 
intäkter från Migrationsverket för 2019 men tack vare de överflyttade medlen från år 2018 till 
resultatfonden, 700 tkr, kunde de minskade intäkterna till viss del balansera upp det totala underskottet. 

SFI 
Minskade intäkter från Migrationsverket påverkar budget negativt då vi har många studerande, ca 90 st. 
Det stora antalet elever kräver hög lärartäthet vilket innebär ökad personalkostnad. Hösten 2018 hade vi 
5,75 lärartjänster på SFI med ca 100 studerande, 2019 hade vi 4,3 lärartjänster för ca 80 studerande och 
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obefintlig kö. Hösten 2020, kommer vi att ha 2,8 lärartjänster. Det ser i dagsläget ut att minska med 
antalet sökande till SFI.  

Yrkesutbildningarna 
Vård- och omsorgsutbildning har jämnt tillflöde med studerande. Vi har 2019 utökat med att studerande 
kan starta utbildningen även under vårterminen. Det är 2 vårdlärare på heltid som driver utbildningen för 
ca 49 studerande. Två viktiga händelser under 2019 handlar om utökning av befintlig Vård- och 
omsorgsutbildning samt nystart av Barnskötarutbildningen. 
 
Hösten 2019 startade vi Barnskötarutbildning och intresset var stort både inom och utanför vår kommun. 
32 studerande startade utbildningen både från vår kommun och Gävle kommun.  Under 2020 kommer vi 
att starta ytterligare en klass för att täcka behovet på arbetsmarknaden. Intäkterna för 
barnskötarutbildningen 2019 blev 600 tkr. Utvecklingen av utbildningen i engelska fortsätter då vi till 
hösten 2020 kommer att starta platsförlagd Engelska 5 och 6. Våra studerande har tidigare fått läsa 
dessa kurser i Gävle, Tierp eller via distans. 

Gemensamt förskolor 
Personal är anställd utifrån det beslut vi har på tre personal på 19 barn. På området är det många 
förskollärare, och de har arbetat länge med högre löner.  

Förskolorna i Älvkarleby har haft platser över under budgetåret. Det har varit svårt att beräkna barnantalet 
då området har stor omsättning av nyansökningar och uppsägningar av platser. På de två 
singelavdelningarna är det inte möjligt att ha fulla barngrupper eftersom det inte finns tillräckligt 
barnunderlag. Södra området har hög kostnad per inskrivet barn på singelavdelningarna, ex: Ett barn på 
Sörgärdet kostar ca 90 tkr medan ett barn på Skärgården kostar ca 134 tkr. 

Trots tomma platser det har inte varit möjligt att dra ned så mycket på tjänsteprocent. Verksamhet med 
öppettider och stöd till barn i behov av stöd ska kunna bedrivas. 

Resurspersonal för barn i behov ges utifrån deras behov, detta för att följa skollagen. Barnen har resurs 
utifrån kartlagt behov och har fått riktade/målstyrda insatser. Habilitering är ett stöd, också med krav på 
att träning på förskolan ska ske åtminstone 25 timmar i veckan.  

Korttidsfrånvaron har varit hög 2019, men har sänkts i jämförelse med 2018. 

Fortsatta åtgärder på kort och lång sikt 

 Förändra arbetssätt mot mer samarbete mellan arbetsgrupperna och spara in vikarietid 
genom kontinuerlig dialog med personalen. Det går åt rätt håll, vikariekostnaden inkl. 
fyllnadstiden har kostat mindre 2019 än 2018. 

 Arbete med medarbetarna om medvetenhet om stress, återhämtning, vad vi gör med tid har 
genomförts under året i olika mötesforum, som lärledarträff, APT samt närvarande chefskap 
med insatser i arbetslag när det behövts. 

 Se över det politiska beslutet om 15/25 timmars vistelsetid för att förbättra arbetsmiljö och 
höja kvalitén. 

 Ökad planering och flexibilitet med schemaverktyget Timecare. Mer kontinuitet samt bättre 
täckning av ordinarie personal. Men för att få bästa effekt, även på arbetsmiljön, krävs en 
överanställning av en vikarie som kan ta de planerade vikariepassen. En utgift som redan 
finns som vi idag bekostar genom att vi betalar timanställda. 

 Se över öppettider och stänga tidigare en dag i månaden för planering av verksamheten. 
Minskade vikariekostnader då planering och schemaläggning samt utvecklingsmöten, 
fortbildning etc, kan läggas här. 

Gemensamt grundskolor 
Bodas underskott härrör framförallt från elevassistenter som arbetar en till en med elever i stort behov av 
stöd. En organisation med "flex-rum" är på väg att byggas upp vilket är tänkt att medföra att elever kan få 
mycket stöd och ett mindre sammanhang utan att de för den delen har en "egen" elevassistent. En 
anledning till att stödet lösts med elevassistenter kan också vara bristen på speciallärarkompetens. 
Skolan har stått, helt eller delvis, utan speciallärare sedan april -19. En speciallärare är anställd och 
kommer att påbörja sin anställning 190920. 
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Sörgärdets skola har ett redovisar överskott. Det beror mestadels på att det har varit svårt att rekrytera 
utbildad personal vilket gjort att rektor har valt att omfördela resurser bland befintlig personal. Ibland kan 
outbildad personal bidra till en ökad ineffektivitet. Rektor tillsatte inte speciallärare i matematik på 
heltid förrän till höstterminen 19. Vi har inte heller lyckats rekrytera en utbildad fritidspedagog utan har 
använt elevassistenter som fyllt på sin tjänst på fritids på eftermiddagarna. Därav överskottet på fritids. 
Rektor har varit försiktig med att ta in elevassistenter med tanke på underskott som helhet på utbildning 
och den enda lösningen som var möjlig var att vi skulle försöka spara in på elevassistenttjänster, därav 
överskottet.  

För Rotskär F-6 så blev den största kostnaden på personal. Detta beror på att flera elever med behov av 
särskilt stöd behöver en assistent för att förstå och ta del av lektionerna och öka måluppfyllelsen. Vi har 
också haft personal som haft mycket sjukdom under hösten som krävt vikarier. 

Många elever har både neuropsykiatriska funktionshinder och medicinska behov som gör att tillsyn krävs 
enskilt av en assistent även under fritidstid. Vissa av dessa elever kommer före skolan börjar kl. 6.00 till 
fritids och går hem sent. Fritids har öppet till kl. 18.30. I och med att assistenter behövs från tidig morgon 
till sen kväll krävs fler personal för att tillgodose behoven.  

Statsbidraget likvärdig skola hjälper till när det är fler elever som behöver extra stöd. Det är också 
inflyttning av flera barn med neuropsykiatriska problem, utlandsfödda som ej lärt sig svenska och elever 
som har socioekonomiskt sämre ställt som kräver stora hjälpinsatser för att klara skolan och detta 
fortsätter.  

Särskolan  
Under 2019 har särskolan utökats med fler elever. Särskolan i Skutskär har inte tidigare haft elever i 
ämnesområden och lokalerna är integrerade med vanliga grundskolans lokaler samt fritids och därmed 
delar korridor och utgång samt skolgård. 

Särskolan har från årets början tre klasser med elever med olika behov. Vi har en klass med 
grundsärskola som läser ämnen som i vanliga grundskolan. Det finns också två grupper med elever som 
läser så kallat ämnesområden också kallad träningsskola där fokus är på kommunikation. Dessa elever 
har både stora fysiska och psykiska funktionshinder. Detta medför att vi behöver fler personal än tidigare 
samt fler och andra typer av utrymmen för dessa elever. Även i utemiljön krävs helt andra behov som 
staket och låsbara grindar. Eftersom eleverna har stort behov av tillsyn hela tiden så behövs vikarier då 
det blir sjukdom bland personalen. 

Ombyggnation av hygienutrymme med skötbord gjordes på grund av elever med större behov än tidigare. 
Grundsärskolans elever och personal är i ett rum som tidigare varit kapprum. Detta innebär att det är 
väldigt trångt för personal och elever. Ute i den vanliga grundskolan är det fler elever som bedöms med 
rätt till särskola och detta gör att dessa elever blir kvar i grundskolan för att plats inte finns för dessa i 
särskolan. 

Rotskär 7-9 
Inga ändringar har gjorts i organisationen under 2019. Dock är annons om speciallärare i matematik 
utlagd, som vi hoppas får behöriga sökande till. Att den ännu inte är tillsatt påverkar utfallet. Möjligheten 
till att införskaffa utrustning och visst anpassade material för att förbättra den pedagogiska miljön i skolan 
för elever med särskilda behov, har varit möjligt tack vare statsbidraget Likvärdig skola. Förstärkning av 
resursperson har också varit möjligt tack vare detta bidrag. Inga större investeringar har gjorts under 
detta halvår, HT-19. Endast kompletterande inköp av läromedel har gjorts. Vad vi inte ser 
konsekvenserna av ännu är elevdatorer som kommer att innebära kostnader på grund av att de förstörs, 
tappas bort eller genom olycksfall skadas. 
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33 Målanalys 

Målområde: 

33.1 Övergripande målområde - Tillsammans i Älvkarleby kommun 

Kommunfullmäktiges mål: 

Kommunens alla mål ska uppnås genom prioriteringar och rätt ekonomiska 

analyser. 

Nämndens mål: 

Kostnaden ska närma sig den nationella referenskostnaden för äldreomsorgen 

Resultat helår 

 

Analys 

En god ekonomisk hushållning är en förutsättning för att nämnden skall kunna bedriva den verksamhet 
den ansvarar för. Verksamhetens uppdrag är i ständig förändring, detta både kopplat till den 
demografiska utvecklingen men även det faktum att allt mer avancerad hälso- och sjukvård bedrivs i den 
enskildes hem. Utvecklingen behöver mötas av en verksamhet som får utrymme att ändra och ompröva 
sitt arbetssätt annars riskerar omställningen att vara kostnadsdrivande. Detta kräver ett närvarande 
ledarskap vilket vård- och omsorgsverksamheten inte har haft under stora delar av året vilket sannolikt 
har haft en påverkan på årets resultat. 

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  
Nettokostnad äldreomsorg, 
kr/inv 

14 500,64  13 396 

Indikatorn visar bruttokostnad minus bruttointäkt. Avseende vård och omsorg enligt SoL/HSL, dividerad med antalet invånare i 
kommunen den 31/12. Källa: SCB-Räkenskapssammandraget. Utfallet 2019 sammanställs och publiceras i kommun- och 
landstingsdatabasen (KOLADA) i slutet av första halvåret 2020. 
 
Utifrån årets resultat samt det faktum att nämnden startat ett nytt vård och omsorgsboende med de merkostnader som en uppstart 
av en stor verksamhet medför under tertial 3 är bedömningen att målvärdet inte kommer att uppnås. 

Nämndens mål: 

Kostnaden ska närma sig den nationella referenskostnaden för individ- och 

familjeomsorg 

Resultat helår 

 

Analys 

Det är inte möjligt att göra en helårsbedömning utifrån att årskostnaden kommer först i efterhand. 2019 
års statistiksiffror kommer först i juni 2020 i Kolada (Kolada ger en samlad ingång till nyckeltal om 
resurser, volymer och kvalitet i kommuners och regioners alla verksamheter.) 

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  
Nettokostnad individ- och 
familjeomsorg, kr/inv 

6 614,35  4 600 

Analys 

Utfallet 2019 sammanställs och publiceras i kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA) i slutet av första halvåret 2020. 
Utifrån årets resultat är bedömningen att målvärdet inte kommer att uppnås. 
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Nämndens mål: 

Förskolans nettokostnad, kr/inv ska närma sig referenskostnaden för kommunen 

Resultat helår 

 

Analys 

Saknar uppgifter dags dato. 

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  
Nettokostnad förskola, 
kr/inv 

6 973,59  6 342 

Analys 

Utfallet 2019 sammanställs och publiceras i kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA) i slutet av första halvåret 2020. 
Utifrån årets resultat är bedömningen att målvärdet inte kommer att uppnås. 

Målområde: 

33.2 Mål 4 - God utbildning för alla. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Vi ska höja utbildningsnivån i kommunen och öka behörigheten till 

gymnasiet. 

Nämndens mål: 

Vi ska höja utbildningsnivån i kommunen 

Resultat helår 

 

Analys 

Då våren 2019 uppvisade höjda resultat i avgångsbetyg så är målsättningen att våren 2020 ska se 
likadan ut eller bättre. Det finns risk att dagens nior inte har samma kapacitet som den förra omgången. 
Arbetet som rektor och personal påbörjade ht-19 bygger på samma utbildningsprincip som genomfördes 
under ht-18 - vt-19. Hela styrkedjan från förskola till grundskola är en bidragande orsak till de höjda 
resultaten. Målsättningen är att ur ett barnperspektiv gynna alla kategorier/grupper/enskilda elever på 
bästa möjliga sätt där verksamheterna/huvudman är ytterst ansvariga för högsta möjliga progression. 

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  

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

213,5 222,9 220 

Analys 

Målvärdet har uppnåtts där en ökning har skett under -18 och -19. Eleverna gick ut nian våren -19. 

Lyckade insatser för eleverna är lathundar, direkt feedback, tydliga matriser kring måluppfyllelse, speciallärarstöd. Snabba korta 
utvärderingar av lektionen är effektiva. Mycket gemensamt i början av området leder till bättre förståelse vid eget arbete. 

  

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

76,19 71,11 85 

Analys 

Älvkarleby kommuns gymnasielever har en något sämre måluppfyllelse jämför med länet samt riket. Målvärdet uppnås inte men 
det mätbara förändras och de nior som gick med goda betyg 2019 kommer att följas upp när det har gått en tid. Det är svårt att 
säga vad resultatet beror på då dessa elever går på gymnasiet i andra kommuner då Älvkarleby kommun inte har något eget 
gymnasium. 
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   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  

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

78,8 86,1 90 

Analys 

Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever, dubbel prickas den av sekretesskäl i den offentliga statistiken, i detta fall 
tom ruta (ingen uppgift). Om antalet som ej uppnått kunskapskraven är 1-4 elever, så visas andelen som uppnått 
kunskapskraven som ~100 %. 

Resultatet är 95 % vilket betyder att målet för engelska åk 6 är uppfyllt. Engelska och svenska uppvisar i helhet bra resultat vilket 
i sin tur påverkar andra ämnen. Tidiga insatser blir mer och mer viktiga. 

  

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

82,7 83,3 90 

Analys 

Målvärdet 90 % uppnås inte, utfallet blev 83,3 % vilket är något under Uppsala län och något under riket. Dock ser vi en höjning 
av utfallet under tre års period, den är marginell men åt rätt håll. I jämförelse med kommuner med liknande i förutsättningar så 
skiljer det mindre. Bidragande faktorer var/är stor andel språksvaga elever, främst på Bodaskolan. I skrivande stund går dessa 
elever i årskurs sju. 

  

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

90,5 92,4 90 

Analys 

Eleverna i kommunen ligger högre betygsmässigt än riket och i paritet med länet. 

Det finns behov av adekvat SVA-undervisning, det är problematiskt att få tag i utbildade SVA-lärare. 

Rätt insatser och stöd till de elever som har språkstörningar kan vara ett problem då det är brist på lärare med denna specifika 
kompetens. Elever med långsam inlärning behöver också stöd. Eleverna behöver mängdträning i läsning och skrivning för att 
utvecklas även i andra ämnen. Berättelseskrivande behöver utvecklas för att få mer liv i texter där även läsförståelse är ett 
viktigt. Det finns behov av att arbeta vidare med processkrivande. 

Resultatet ser ungefär lika ut på riket och kan få negativt genomslag på andra ämnen där läsning är en del av ämnena. 

  

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

49,09  70 

Analys 

Under 2018 har det varit en lång kö till SFI. De allra flesta i kön har blivit antagna inom tre månader utom de som tillhör 
etableringen, de har blivit antagna inom en månad. Elever som har hög frånvaro eller dålig progression har i allt högre grad blivit 
utskrivna. Andra anledningar till att elever skriver ut sig och gör avbrott är precis som övriga vuxna studerande elever, det kan 
vara flytt, arbete, föräldraledighet, andra utbildningar m.m. Elever kan komma tillbaka i ett senare skede och fortsätta sin 
utbildning i svenska. 

Att andelen elever som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare har minskat från 2017 med 10% beror på att den 
målgrupp som idag finns på SFI har en mycket sämre utbildningsbakgrund än tidigare år. 

  

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

75,4 54,2 80 

Analys 

Att arbeta med läsförståelse och begrepp mer riktat i matematik även på svensklektionerna är viktigt, att integrera ämnena. 
Vardagsmatematik såsom månader, räkna på tid och enheter kan behöva lyftas mer. Subtraktion i skriftliga räknemetoder samt 
likhetstecknets betydelse har gått bättre i år men det finns behov av fortsatt utveckling. Där elever som redan ht-åk 1 inte klarar 
bedömningsstödet, där behöver stöd sättas in direkt och även föräldrarna handledasför att kunna stötta eleven. 
Andraspråkselever bör få mer stöd i SVA så att de ökar sin begreppsförståelse även i matematiken, mer automatisering, 
ramsräkning, vardagsmatematik och begrepp. Resultaten påverkas av många nyinvandrade elever. 

  

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

77,4 76,6 80 

Analys 

Jämfört med länet samt riket så har Älvkarleby kommun ett bättre resultat. 3 % bättre än riket vilket är positivt, dock så är 
resultatet sedan 2016 relativt konstant med ett snitt på 79 % fram till och med 2019. Resultatet kan ses förvånande då 
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   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

kommunen har en stor andel utrikesfödda där språkundervisningen behöver stöttas upp med olika typer av resurser. 

Målområde: 

33.3 Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Minskad arbetslöshet och minskat ekonomiskt utanförskap. 

Nämndens mål: 

Minskat antal avhopp från gymnasiet 

Resultat helår 

 

Analys 
Antalet är 7 stycken elever, varav 2 tjejer och 5 pojkar. Alla 7 hoppade av under sin första termin. 

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  Antal avhopp 6 7 6 

Kommunfullmäktiges mål: 

Arbetslösheten ska minst halveras till 2020 baserat på 2017 års siffror 

Nämndens mål: 

Tidiga och förebyggande insatser inom individ- och familjeomsorgen 

Resultat helår 

 

Analys 
Utfallet för 2019 visar på en stor förbättring inom samtliga områden jämfört med 2018, vilket visar på ett 
förbättringsarbete. Försörjningsstöd når högre än uppsatt mål. Enheten har arbetat med att motivera till 
studier och hänvisat till andra bidragsformer, t.ex. sjukersättning eller A-kassa. Vad gäller ej 
återaktualiserade barn 0-20 år når verksamheten inte de uppsatta målen bla på grund av att föräldrarna 
ibland tackar nej till insatser fast behov finns, något som ökar risken för återaktualiseringar. Även vad 
gäller äldre barn som har behov men som inte önskar insats från socialtjänsten, och ofta återkommer 
efter en tid. Enheten behöver arbeta mer aktivt med att motivera både föräldrar och äldre barn till att ta 
emot insatser. 

Utfallet för ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem låg vid halvårsskiftet på 86,8 %, ca 10 % över målvärdet. Tyvärr finns 
ännu ingen siffra för hela året. 

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  

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

44 72 75 

  

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

78 86 75 

  

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

47 63 75 
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   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  

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

60  75 

Kommunfullmäktiges mål: 

Kommunen ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och årligen 

förbättra sitt kostnadsläge gentemot standardkostnaderna 

Nämndens mål: 

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

Resultat helår 

 

Analys 

En ökad effektivitet har uppnåtts där den planerad nyttjandegrad gått från att på totalen ligga på ca 40-
45% till ca 60-65%. Nyttjandegraden har därmed under senare del av året nått nämndens mål för 2019. 
Det redovisade utfallet för 2019 är medelvärdet för hela året. 

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  Nyttjandegrad  56 65 

Nämndens mål: 

Skolan, förskolan och hemtjänsten ska minska sina kostnader i förhållande till 

jämförbara kommuner. 

Resultat helår 

 

Analys 

För att möta framtidens utmaningar och skapa sig ett nödvändigt handlingsutrymme är det viktigt för 
nämnden att verksamhetens kostnader ligger i paritet med den förväntade i jämförelse med liknande 
kommuner. Utifrån detta har nämnden under ett år med start hösten 2018 bedrivit ett särskilt 
utvecklingsarbete i hemtjänsten. De förväntade effekterna på ekonomin har trots satsningen uteblivit. Det 
faktum att verksamheten under en stor del av denna tid varit utan chefer har sannolikt bidragit till den 
uteblivna effekten. Något utfall på målvärdet kan inte redovisas då detta sammanställs och redovisas 
först i slutet av första halvåret 2020. Den samlade bedömningen utifrån årets resultat är att målvärdet inte 
kommer att nås. 

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  
Kostnad förskola, 
kr/inskrivet barn 

170 229,43  161 220 

Analys 

Utfallet 2019 sammanställs och publiceras i kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA) i slutet av första halvåret 2020. 
Utifrån årets resultat är bedömningen att målvärdet inte kommer att uppnås. 

  

Kostnad hemtjänst 
äldreomsorg, 
kr/hemtjänsttagare 

383 732,99  344 693 

Analys 

Indikatorn innehåller bruttokostnaden minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för hemtjänst 
äldreomsorg, dividerat med antal personer 65 år och äldre som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Uppgifter om antal 
personer med beviljad hemtjänst är ett månadssnitt av antal personer från socialstyrelsens statistikdatabas. Källa: SCB och 
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   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

Socialstyrelsen. Utfallet sammanställs för riket och kommunnivå under senare delen av första halvåret 2020. Utfall på målvärdet 
kan därför inte redovisas. Utifrån årets resultat är bedömning att målvärdet inte kommer att nås. 

  
Nettokostnad grundskola 
åk 1-9, kr/elev 

103 660,4  96 121 

Analys 

Utfallet 2019 sammanställs och publiceras i kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA) i slutet av första halvåret 2020. 
Utifrån årets resultat är bedömningen att målvärdet inte kommer att uppnås. 

Kommunfullmäktiges mål: 

För att kommunen ska klara framtida kompetensförsörjning ska kommunen 

erbjuda heltid för anställda som så önskar. 

Nämndens mål: 

Utbildning- och omsorgsverksamheterna ska verka för att anställda kan få heltider i den 

utsträckning ramarna tillåter detta. 

Resultat helår 

 

Analys 

Att gå från deltid till heltid är nödvändigt ur flera perspektiv både för att möta välfärdens 
kompetensförsörjningsbehov och ge den enskilde medarbetaren möjlighet att leva ett självständigt liv. 
Vård- och omsorg har under flera år arbetet med heltidsresan där medarbetarna ges möjlighet till önskad 
sysselsättningsgrad. Den eventuella resurstid som uppstår används i första hand för att hantera 
verksamhetens behov. 

  Andel heltidsanställda 

Vård och omsorg 54,43% 

Individ- och omsorg 96,00% 

Utbildning 82,00% 

Totalt utbildning- och omsorgsnämnden 69,79% 

 

Målområde: 

33.4 Mål 10 - Minskad ojämlikhet. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Vi ska vara en arbetsgivare som främjar god arbetsmiljö och våra 

medarbetare ska ges delaktighet och inflytande på våra arbetsplatser. 

Nämndens mål: 

Bra arbetsmiljö 

Resultat helår 

 

Analys 

Utifrån att nästa mätning inte sker förrän 2020 är det inte ännu möjligt att göra någon uppskattning av 
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huruvida vi beräknar nå målet. 

En god arbetsmiljö är en de viktigaste förutsättningarna för att bedriva en verksamhet som har hög 
kvalitet, utvecklingsbenägen och effektiv. Att bedriva arbetsmiljöarbetet i samverkan med fackliga 
organisationer och medarbetare är bästa sättet att förebygga arbetsmiljörisker. Medarbetarunder-
sökningarna som genomförs en gång vartannat år ett av alla verktyg verksamheten har att mäta 
medarbetarnas upplevelse av förhållandena på arbetsplatsen. Skyddsronder, riskbedömningar, 
arbetsplatsträffar, samverkan etcetera är verktyg som chefen har för att löpande arbeta för att säkerställa 
en god arbetsmiljö. 

 

   Mätetal Utfall T3 2018 Utfall T3 2019 Målvärde 2019 

  
HME (Hållbart 
medarbetarengagemang) 

  4 

Kommunfullmäktiges mål: 

Minska digitalt utanförskap och öka digital delaktighet. 

Nämndens mål: 

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

av god kvalitet i en trygg miljö. 

Resultat helår 

 

Analys 

Tillgången på datorer är anpassat så att alla elever har tillgång till dator, det finns även iPads för 
eleverna. Från årskurs 6 har alla elever en egen dator. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Barn och ungdomars livsvillkor ska vara i fokus 

Nämndens mål: 

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

Resultat helår 

 

Analys 

Resultat frågeområden enkät: 

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

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

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

34 Uppföljning och analys av investeringar 

Vård och omsorg 
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Investeringsmedel har använts för inventarier till vård- och omsorgsboendet "Nya Tallmon". 

34.1 Rapport 

  Årsbudget Utfall Avv. mot årsbudget 

SKOLCHEF 500 412 88 

FÖRVALTNINGSCHEF 
OMSORG 

100 0 100 

TALLMON 2 9 755 5 017 4 738 

Summa 10 355 5 429 4 926 

35 Uppföljning av uppdragen 

35.1 Mål 4 - God utbildning för alla. 

Uppdrag Status 

Fler utbildningar anpassade till behoven i kommunen  Försenad 

Utifrån vuxenutbildningen perspektiv så finns motivationen och viljan att utöka antalet utbildningar/kurser. Det som ligger hindrar 
detta till viss del är att det inte finns tillgängliga lokaler i form av klassrum. Barnskötarutbildningen har gått bra och vi har runt 30 
elever på dagens utbildning, de flesta kommer från Gävle kommun vilket betyder att Älvkarleby kommun får betalt av Gävle för 
de lever som går hos oss. Engelska startar från januari -20, inga siffror finns i skrivande stund. På riket finns behov av 
vårdpersonal samt barnskötare. 

Ökad samverkan så att verksamheter kan bedrivas även på lov  Försenad 

Svårigheten ligger inte i samverkan, mer utifrån att pedagogerna har olika typer av tjänster; ferietjänst eller semestertjänst vilket 
betyder att bemanningen ligger olika och att det kan vara problematiskt att täcka med lärare under lov och semester. 

36 Väsentliga händelser 

Individ- och familjeomsorg 
Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete har upprättas för IFO:s alla områden, vilket innebär ett 
stöd för att systematiskt och fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten. 

I slutet av 2018 påbörjades en kompetensöversyn av Barn och familj som medförde att två 
specialistsocionomer anställdes första halvåret 2019, något som har förstärkt kompetensen inom 
enheten. Översynen utvidgades därefter till att gälla hela IFO och kommer resultera i att flera 
medarbetare inom de olika enheterna ska genomgå kompetenshöjande insatser 2020/2021. 

I oktober 2019 var Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på återbesök för granskning av ärenden barn- 
och unga samt vuxna, uppföljning av det föreläggande som IVO beslutade om samt uppföljning av 
åtgärdsbeslut. Vid den muntliga återföring gavs positiv återkoppling på de åtgärder som gjorts genom 
klara förbättringar av och kring myndighetsutövning. 

Stödboendeverksamheten utökade sin verksamhet till att även omfatta övriga unga som socialtjänsten 
ser ett behov av att placera. 

Bistånd- och försörjningsstödsenheten ingick ett projekt via SKR (Sverige kommuner och regioner) 
gällande digitalisering av vissa handläggningsprocesser inom försörjningsstöd. 

Vård och omsorg 
Frånvaron av ledningspersonal inom de flesta verksamhetsområden under främst första halvåret har 
påverkat områdets möjlighet att leda och följa upp verksamheten för att säkerställa att uppsatta mål nås. 
Bedömningen är att detta har påverkat verksamhetens ekonomiska resultat negativt. 

I månadsskiftet september oktober var det inflyttning på vård- och omsorgsboendet "Nya Tallmon", ett 
omfattande projekt och investering som tar höjd för behoven under många år framåt. Ett intensivt arbete 
har genomförts av samtliga parter när det gäller att få bygget klart i tid men även att bemanna, möblera, 
säkerställa att tekniken fungerar som det är tänkt m.m. En efterlängtad uppstart som stundtals ansträngt 
organisationen till det yttersta. 

Utbildning 
Bodaskolan har fått utökade lokaler i form av en modul med två klassrum som innebär att fler utrymmen 
har frigjorts på skolan. 
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Utbildning har anställt tre nya chefer, en ny rektor på Rotskär 7-9, rektor heter Ingegerd Hansson och 
kommer från Söderhamns kommun. Camilla Törnlund Nygren är ny rektor på Bodaskolan F-6 och 
kommer från Söderhamns kommun. Kulturskolan har ny chef som heter Helene Lindström, tidigare lärare 
på Kulturskolan. 

37 Internkontroll 

Vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg 
Fokus under 2019 har varit att förbättra strukturen gällande prognosarbetet, rutiner och riktlinjer för 
verksamheterna, en avrapportering i nämnden gjordes i delårsredovisningen. Internkontrollplan för 2020 
kommer att ske när delningen av nämnden är genomfört i april 2020. 

Utbildning 
Utbildning har påbörjat arbetet med interkontrollplanen, detta har gjorts under en heldag under december 
månad, ytterligare arbete kommer att göras under våren 2020. Det har då gjorts fokus på det 
gemensamma samt på verksamhetsnivåer gemensamt, såsom förskola samt grundskola, 
vuxenutbildningen och kulturskolan. Underlaget kommer att ligga till grund för vilka delar som ska 
prioriteras och eventuellt revideras. 

38 Framtiden 

Individ- och familjeomsorg 
Framtiden för socialtjänsten innebär stora förändringar och utmaningar, ur flera perspektiv. I juni 2020 
redovisas utredningen Framtidens Socialtjänst. Utredningen är en stor översyn av socialtjänstlagen, 
senast det skedde var för 25 år sedan. I uppdraget ingår att få en lagstiftning som främjar effektiva och 
kunskapsbaserade insatser av god kvalité och där strukturella förebyggande insatser kommer vara av 
stor vikt för socialtjänsten framåt. Uppdraget ska även göra ett förtydligande av barnrättsperspektiv, 
utifrån att Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020, undersöka om införandet av en särlagstiftning för 
äldre samt att se över socialnämndens möjlighet att delegera beslutanderätt i ärenden som bl.a. rör LVU 
och LVM. 

IFO i Älvkarleby kommun möter också många utmaningar 2020. Verksamheterna behöver göra en större 
genomlysning av arbetssätt och insatser/metoder för att se vilka effektivitetsåtgärder som kan göras. IFO 
måste både kunna se till individens behov och ha en budget i balans. Målet är att verksamheterna gör rätt 
sak vid rätt tillfälle och på rätt sätt och att det de insatser/metoder som används ger goda resultat för 
klienterna/brukarna. 

En utökat förebyggande arbete och mer samverkan med förskola/skola/elevhälsa kommer att ske för att i 
ett tidigt skede kunna ge stöd och hjälp. Ett förarbete sker för uppbyggnad av en resursgrupp med 
socialtjänst (myndighet och öppenvård), skola och elevhälsa för stöd till utrednings- och 
behandlingsarbete. 

Det kommer vara ett fortsatt fokus på våld i nära relation och hedersproblematik, då aktualiseringar kring 
dessa områden ökar. Under första halvåret kommer utbildare av Trappan (barnsamtal för barn som 
upplever våld) kunna erbjuda samtal och förhoppningsvis kommer även fler medarbetare inom 
öppenvården ha möjlighet att utbildas i föräldrastödsprogrammet Trygghetscirkeln. Verksamheterna ska 
även jobba för att möjliggöra att klienters nätverk ska bli mer delaktiga. 

Utredningen gällande kompetens påvisar behov av kompetenshöjning av personal inom olika delar av 
IFO. Medel har sökts från omställningsfonden för utbildning i socialrätt och socialpedagog och kommer 
påbörjas detta år. 

En stor satsning inom IFO under året kommer vara automatisering inom ekonomiskt bistånd.  Enheten 
kommer införa e-ansökan och automatisering i form av robotisering/digital medarbetare, för att minska 
administrationen i processer och frigöra tid för medarbetarna som de kan använda på att ge klienterna 
mer stöd att komma ut i självförsörjning. 

Försörjningsstöd har under våren 2019 inlett en samverkan med NAI (Näringsliv, Arbetsmarknad och 
Integration). Tillsammans har de kartlagt samarbetet och tydliggjort gemensamma process när 
försörjningsstöd anvisar klienter till NAI. Enheten hoppas på att en nära samverkan med NAI för att få ut 
fler klienter i egen försörjning kan ge goda resultat. 

Utbildnings- och omsorgsförvaltningen har påbörjat en dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen om 
tillhörigheten av bostadsanpassning, då lagen om bostadsanpassningsbidrag är en kompletterande 
lagstiftning till Plan- och bygglovslagen. Utredning och beslut angående detta kommer att ske under 
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2020. 

Planen är att under 2020 införa IBIC (Individens behov i centrum) inom myndighetsutövningen bistånd, 
vilket innebär att hela handläggningsprocessen görs om och ett nationellt gemensamt fackspråk införs. 
Alla utredningar kommer också att genomsyras av att utreda individens behov istället för att matcha 
behovet med vilka insatser förvaltningen har att erbjuda. Förändringsarbetet kommer också att innebära 
en systematisering av uppföljningar både inom ordinärt boende och inom särskilda boenden. 

Majoriteten av de ensamkommande unga kommer skrivas ut från stödboende under året och då det i 
dagsläget inte anvisas några nya ensamkommande barn och Barn och familj inte heller ser behov av 
andra placeringar i stödboende, pågår en diskussion om avveckling av stödboendeverksamheten. 

Vård och omsorg 
Den omställning som påbörjats både i riket men även lokalt mot en effektiv och nära vård med 
målsättningen att den vård som behövs ofta ska komma närmare invånarna både geografiskt, digitalt, 
tillgängligt och relationellt innebär utmaningar på den kommunala arenan. Både gällande metodutveckling 
men även kompetensförsörjning. 

Den demografiska utvecklingen driver på ovanstående rörelse i nära vård. Men den påverkar också den 
kommunala vård- och omsorgsverksamhetens möjligheter till kompetensförsörjning. För att säkra 
välfärden framåt behöver en satsning göras på arbetssätt, metoder och olika tekniska lösningar som ger 
den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv och på så sätt frigöra resurser till den nödvändiga 
verksamheten. 

Utbildning 
Samhällsbyggnadsnämnden tog under hösten -19 beslut på att tillsätta en utredning gällande lokaler på 
Bodaskolan F-6 samt förskola Trillingboda samt Vinkelboda. Utredningen handlar om att se över 
lokalerna och vad som behöver göras i form av ombyggnad/rusta eller det som krävs för att få lokaler i 
bra skick. SBN tar hjälp av utbildningsförvaltningen i utredningen kring detta. 
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39 Ekonomiska sammanställningar 

39.1 Redovisningsprinciper 

Lagar och normgivning  

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) med undantag för det som 
redovisas under rubriken ”Avvikelse från 
redovisningsprinciper”. 

Generella principer  

Intäkter redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras kommunen och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har 
upptagits till anskaffningsvärde där inget annat 
anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter 
har skett enligt god redovisningssed. Värdering 
av kortfristiga placeringar har gjorts till 
marknadsvärde. 

Jämförelsestörande poster  

Jämförelsestörande poster särredovisas, när 
dessa förekommer, i not till resultaträkningen. 
Som jämförelsestörande betraktas poster som 
är sällan förekommande och överstiger 10 mnkr. 

Intäkter  

Investeringsbidrag tas fr.o.m. 2010 upp som 
förutbetald intäkt och redovisas bland lång-
fristiga skulder och periodiseras över an-
läggningens nyttjandeperiod. 

Skatteintäkter  

Den preliminära slutavräkningen för skatte-
intäkter baseras på SKL:s decemberprognos i 
enlighet med rekommendationen RKR R2. 

Kostnader  

Avskrivningar  

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 
görs för den beräknade nyttjandeperioden med 
linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet 
exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i 
form av mark, konst och pågående arbeten görs 
inga avskrivningar 

Avskrivningstider  

Följande avskrivnings tider tillämpas normalt i 
kommunen: 

 Byggnader och tekniska anläggningar 
10 – 50 år 

 Fordon, maskiner och inventarier 3 – 15 

år 

Avskrivningsmetod  

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning d.v.s. 
lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning 
påbörjas när tillgången tas i bruk. 

Nya Tallmon har aktiverats (d.v.s. påbörjat 
avskrivning) i sin helhet den 1 mars 2020. Detta 
innebär att för den del som tagits i bruk under 
2019 har inte avskrivning påbörjats. 

Gränsdragning mellan kostnad och 
investering  

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år 
klassificeras som anläggningstillgång om 
beloppet överstiger gränsen för mindre värde. 
Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt 
prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns 
för materiella och immateriella tillgångar. 

Finansiella tillgångar  

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

Pensioner  

Förpliktelser för pensionsåtaganden för an-
ställda i kommunen är beräknade enligt RIPS19. 

Under året har vi bytt pensionsförvaltare från 
KPA till Skandia.   

Pensionsskulden är beräknad av KPA på 
statusen per den 31/8 och därmed finns en stor 
osäkerhet vad gäller skulden vid årets slut. 

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

Sammanställd redovisning  

Kommunen gör en sammanställd redovisning för 
koncernen enligt RKR R16. 

Komponentredovisning 

Kommunen följer rekommendation från RKR 
(RKR R:4) gällande komponentredovisning. 
Komponentredovisning ska ske på alla 
investeringar som är av större dignitet. 

Redovisningsmodell  

Nedan beskrivs redovisningsmodellens olika 
delar och sambandet mellan dessa. 
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I driftredovisningen beskrivs de enskilda 
verksamheternas redovisade kostnader och 
intäkter samt avvikelser mot budget. 

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

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

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

Balansräkningens tillgångssida uppdelas i 
omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. 
Omsättningstillgångar består av likvida medel 
och tillgångar som på kort tid kan omvandlas till 

likvida medel. Anläggningstillgångar är fast och 
lös egendom avsedd för stadigvarande innehav 
t.ex. byggnader, maskiner och fordon. 

Skulderna uppdelas i långfristiga respektive 
kortfristiga skulder beroende på skuldernas 
löptid. Med kortfristiga avses i princip sådana 
som förfaller inom ett år från balansdagen. 

Eget kapital är differensen mellan tillgångar och 
skulder och indelas i rörelsekapital och 
anläggningskapital. 

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

Rörelsekapitalet är skillnaden mellan om-
sättningstillgångar och kortfristiga skulder. 
Anläggningskapital är bundet kapital i 
anläggningar och utgör skillnaden mellan 
anläggningstillgångar och långfristiga skulder. 

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

Investeringarna redovisas nämndvis. 
Investerings- redovisningen summeras till 
posten nettoinvesteringar. Det är därmed en 
specifikation av samma post i kassa-
flödesanalysen. 
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39.2 Ordlista och definitioner 

Anläggningstillgång  

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

Avskrivning  

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

Avsättning  

Pengar sätts av för en skuld som uppstått men 
som ännu inte behöver betalas. Denna 
reservation görs för t ex skatteskulder som ska 
betalas. Vanligt är bland annat att pengar för att 
betala pensioner till personalen i framtiden 
avsätts. 

Balansräkning  

Visar värdet på kommunens tillgångar, skulder 
och eget kapital, som det var på sista dagen för 
året. Den dagen benämns också balansdagen. 

Bokslutsdisposition  

För att påverka det redovisade resultatet görs 
olika omflyttningar i resultaträkningen, som i sin 
tur då påverkar inkomstskatten. Civil- och 
skatterättsliga regler styr hur dessa omflyttningar 
får ske. 

Extraordinär intäkt/kostnad  

Intäkter och/eller kostnader som påverkar 
resultatet men inte anses normala för 
verksamheten. 

Finansiell  

Betyder att det handlar om pengar och dess 
värde. 

Finansnetto  

Skillnaden mellan finansiella intäkter och 
finansiella kostnader, det vill säga ränteintäkter 
och räntekostnader. 

Intäkt  

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

Kapitalvinst och kapitalförlust  

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

Kassaflödesanalys  

Kassaflödesanalysen visar förändringen av 
likvida medel under året. 

Kostnad  

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

Likviditet  

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

Mnkr  

Miljontal kronor 

Nettokostnad  

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

Nyckeltal  

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

Omsättningstillgång  

Tillgångar som inte är anläggningstillgångar, det 
vill säga innehas inte för stadigvarande bruk i 
verksamheten. Istället är det vad som kan 
omsättas/förvandlas till pengar relativt snabbt. 
Exempel är varulager och fordringar, men även 
likvida medel (bl.a. pengar). 

Resultaträkning  

Visar intäkter och kostnader för kommunen 
under det gångna året. Utvisar om det är vinst 
eller förlustresultat för räkenskapsåret. 

Rörelsekapital  

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och 
kortfristiga skulder. 

Soliditet  

Mäter betalningsförmågan på lång sikt, med 
andra ord möjligheten att betala sina skulder 
med egna medel. 

Tkr  

Tusental kronor 
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39.3 Resultaträkning inkl. koncernen 

  Not Kommun Kommun Koncern Koncern 

  2018 2019 2018 2019 

Verksamhetens intäkter 1 105 031 95 707 201 172 195 574 

Verksamhetens kostnader 2 -638 466 -656 844 -721 415 -734 738 

Avskrivningar 3 -16 925 -16 859 -33 932 -33 095 

Verksamhetens nettokostnader  -550 360 -577 996 -554 175 -572 259 

      

Skatteintäkter 4 427 552 442 770 427 552 442 770 

Generella statsbidrag och utjämning 5 123 980 125 035 123 980 125 035 

Verksamheten resultat  1 172 -10 192 -2 642 -4 455 

      

Finansiella intäkter 6 2 300 2 140 1 408 1 326 

Finansiella kostnader 7 -1 241 -1 875 -3 049 -4 168 

      

Resultat före extraordinära poster  2 232 -9 927 -4 283 -7 297 

      

Extraordinära intäkter  0 0 0 0 

Extraordinära kostnader  -15 0 -15 0 

      

Årets resultat  2 217 -9 927 -4 299 -7 297 
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39.4 Balansräkning inkl. koncernen 

  Not Kommun Kommun Koncern Koncern 

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

TILLGÅNGAR      
      

Anläggningstillgångar      

Immateriella 
anläggningstillgångar 8 

1 758 1 444 1 758 1 444 

Materiella anläggningstillgångar     

Mark, byggn och tekn. anl. 9 373 432 495 330 722 728 891 772 

Maskiner och inventarier 10 8 592 16 440 10 182 18 096 

Finansiella 
anläggningstillgångar 11 

44 949 44 934 39 527 39 508 

Summa anläggningstillgångar 428 731 558 148 774 195 950 819 
      

Omsättningstillgångar      

Exploateringsfastigh. m.m. 12 3 483 8 424 3 483 6 720 

Fordringar 13 37 576 50 895 51 994 48 001 

Kortfristiga placeringar 14 1 151 1 282 1 151 1 282 

Kassa och bank 15 106 094 51 811 153 323 75 365 

Summa omsättningstillgångar 148 304 112 412 209 949 131 368 
      

SUMMA TILLGÅNGAR  577 035 670 559 984 144 1 082 187 
      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER    
      

Eget kapital      

Ingående värde  160 499 162 716 160 741 162 753 

Reservfond  0 0 70 000 70 000 

Uppskrivningsfond  0 0 397 386 

Balanserat resultat  0 0 99 377 93 078 

Resultatutjämningsreserv  25 967 25 967 25 967 25 967 

Aktieägartillskott  0 0 0 0 

Årets resultat  2 217 -9 927 -4 298 -7 297 

Summa eget kapital 16 188 683 178 756 352 184 344 887 

      

Avsättningar      

Pensioner 17 48 536 54 050 48 536 54 050 

Övriga avsättningar 18 196 196 1 164 2 416 

Summa avsättningar  48 732 54 246 49 700 56 466 
      

Skulder      

Långfristiga skulder 19 216 517 324 210 426 627 532 197 

Kortfristiga skulder 20 123 103 113 345 155 633 148 637 

Summa skulder  339 620 437 557 582 260 680 834 
      

SUMMA EK. AVSÄTTN. SKULDER 577 035 670 559 984 144 1 082 187 
      

Ställda panter  Inga Inga Inga Inga 

Ansvarsförb. för pensioner 21 199 549 193 765 199 549 199 549 

Borgensförbindelser 22 216 593 213 689 5 978 5 978 
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39.5 Kassaflödesanalyser inkl. koncernen 

Kassaflöde (tkr) 

  Not Kommun Kommun Koncern Koncern 

  2 018 2 019 2 018 2 019 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

      

Årets resultat  2 217 -9 927 -4 299 -7 297 

Justering för av-/nedskrivningar 3 16 925 16 859 41 982 33 716 

Justering för gjorda/ianspråkt avsättningar) 
17,1

8 
2 508 5 514 1 609 6 766 

      

Medel från verksamheten före      

förändring av rörelsekapital  21 650 12 446 39 292 33 185 

      

Ökning (-) minskning (+) exploatering/förråd 12 -1 291 -3 237 -1 291 -3 237 

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar 13 -7 697 -13 319 -14 910 3 993 

Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder 20 10 890 -11 461 6 411 -6 996 

      

Kassaflöde från den löpande verksamheten  23 552 -15 570 29 502 26 945 

      

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

      

Investering i materiella anläggningstillgångar 
8,9,
10 

-104 681 -148 219 -122 069 -212 288 

Försäljning av mat. anläggningstillgångar 
8,9,
10 

90 1 929 90 1 929 

Investering finansiella anläggningstillgångar 11 0 0 0 0 

      

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -104 591 -146 290 -121 979 -210 359 

      

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

      

Ökning(+) minskning (-) långfristiga skulder 19 141 580 107 693 138 604 105 570 

Ökning (-) minskning (+) långfristiga fordringar 11 -17 15 -287 19 

      

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  141 563 107 708 138 318 105 589 

      

ÅRETS KASSAFLÖDE (inkl kortfr plac)  60 524 -54 153 45 841 -77 826 

      

Likvida medel vid årets början  46 721 107 245 108 632 154 473 

Likvida medel vid årets slut  107 245 53 092 154 473 76 646 

      

Årets kassaflöde enligt balansräkningen  60 524 -54 153 45 841 -77 826 
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39.6 Noter inkl. koncernen, tkr 

Not 1 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Verksamhetens intäkter 2018 2019 2018 2019 

Försäljningsintäkter 561 745 1 833 2 430 

Taxor och avgifter 16 605 17 209 45 448 48 999 

Hyror och arrenden 7 541 7 129 72 858 74 384 

Bidrag 70 519 60 982 71 270 61 166 

Försäljning av verksamhet och entreprenader 7 268 5 956 7 225 4 909 

Försäljning av exploateringsfastigheter 0 0 0 0 

Försäljning av anläggningstillgångar 2 537 3 686 2 537 3 686 

Summa 105 031 95 707 201 172 195 574 

Not 2 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Verksamhetens kostnader 2018 2019 2018 2019 

Produktionskostnader 0 0 -11 160 -10 219 

Personalkostnader -367 221 -395 271 -381 840 -408 811 

Bidrag -28 337 -28 754 -28 337 -28 754 

Köp av verksamhet -132 099 -125 362 -132 099 -125 362 

Lokalkostnader -40 359 -35 548 -26 656 -21 814 

Kostnader transportmedel inkl leasing -4 488 -5 707 -6 079 -7 770 

Förbrukning material/inv -15 118 -17 418 -56 890 -57 733 

Övriga främmande tjänster -30 172 -28 240 -34 091 -32 171 

Övriga kostnader -20 672 -20 543 -44 584 -40 819 

Skattekostnader 0 0 321 -1 283 

Summa -638 466 -656 844 -721 415 -734 738 

Not 3 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Avskrivningar 2018 2019 2018 2019 

Immateriella anläggningstillgångar -579 -472 -579 -472 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar -13 554 -13 972 -29 738 -29 434 

Maskiner och inventarier -2 792 -2 415 -3 614 -3 189 

Summa -16 925 -16 859 -33 932 -33 095 

Not 4 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Skatteintäkter 2018 2019 2018 2019 

Preliminära medel för 2018 429 506 446 564 429 506 446 564 

Preliminär slutavräkning korrigering föregående år -1 381 221 -1 381 221 

Preliminär slutavräkning innevarande år -573 -4 016 -573 -4 016 

Summa 427 552 442 770 427 552 442 770 
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Not 5 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Generella statsbidrag och utjämning 2018 2019 2018 2019 

Inkomstutjämning 101 182 97 499 101 182 97 499 

Strukturbidrag 0 0 0 0 

Kostnadsutjämning 8 908 10 226 8 908 10 226 

Regleringsavgift 1 480 6 558 1 480 6 558 

Avgift för LSS utjämning -16 867 -16 829 -16 867 -16 829 

Fastighetsavgift 21 181 21 175 21 181 21 175 

Generella bidrag 8 096 6 406 8 096 6 406 

Summa 123 980 125 035 123 980 125 035 

Not 6 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Finansiella intäkter 2018 2019 2018 2019 

Räntor på likvida medel och utlåning 950 126 954 128 

Utdelning på aktier och andelar 440 1 023 366 1 025 

Borgensavgift 822 818 0 0 

Övriga finansiella intäkter 88 173 88 173 

Summa 2 300 2 140 1 408 1 326 

Not 7 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Finansiella kostnader 2018 2019 2018 2019 

Räntekostnader -188 -523 -1 988 -2 799 

Ränta pensionsavsättning -971 -1 288 -971 -1 288 

Dröjsmålsräntor -15 -6 -24 -8 

Övriga finansiella kostnader -66 -59 -66 -74 

Summa -1 241 -1 875 -3 049 -4 168 

Not 8 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

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

Ingående värde 2 294 1 758 2294 1 758 

Periodens investeringar 43 158 43 43 

Avskrivningar -579 -472 -579 -579 

Nedskrivningar 0 0 0 0 

Försäljningar 0 0 0 0 

Utgående värde immateriella tillgångar 1 758 1 444 1 758 1 444 

Fotnot: Genomsnittlig nyttjande period är 7 år. Linjär avskrivningsmetod tillämpas. Samtliga immateriella tillgångar är förvärvade.  
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Not 9 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

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

Markreserv     

Ingående värde 15 625 16 544 17 134 18 053 

Periodens investeringar 0 1 0 1 

Avskrivningar 1 -2 1 -2 

Försäljningar -90 -23 -90 -23 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Omklassificering 1 008 0 1 008 0 

Utgående värde 16 544 16 520 18 053 18 029 

     

Verksamhetsfastigheter     

Ingående värde 218 335 302 762 222 194 306 203 

Periodens investeringar 98 115 126 874 98 115 126 874 

Avskrivningar -11 008 -10 998 -11 426 -11 417 

Försäljningar 0 -1 783 0 -1 783 

Nedskrivning -2 680 0 -2 680 0 

Utgående värde 302 762 416 855 306 203 419 877 

     

Publika fastigheter     

Ingående värde 38 716 41 068 38 716 41 068 

Periodens investeringar 4 827 9 306 4 827 9 306 

Avskrivningar -2 475 -2 719 -2 475 -2 719 

Försäljningar 0 0 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Utgående värde 41 068 47 654 41 068 47 654 

     

Fastigheter för annan verksamhet     

Ingående värde 4 295 5 419 280 322 277 839 

Periodens investeringar 1 334 1 524 9 334 17 667 

Avskrivningar -210 -253 -10 684 -11 069 

Försäljningar 0 0 -89 -621 

Nedskrivning 0 0 -1 044 0 

Omklassificering 0 0 0 0 

Utgående värde 5 419 6 690 277 839 283 816 

     

Exploateringsmark     

Ingående värde 9 340 7 640 9 340 7 640 

Periodens investeringar 0 0 0 0 

Avskrivningar 0 0 0 0 

Försäljningar 0 -27 0 -27 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Omklassificering -1 700 0 -1 700 0 

Utgående värde 7 640 7 613 7 640 7 613 
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  Kommun Kommun Koncern Koncern 

     

Tekniska anläggningar     

Ingående värde 0 0 64 259 64 417 

Periodens investeringar 0 0 4 406 5 843 

Avskrivningar 0 0 -4 248 -4 227 

Försäljningar 0 0 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Utgående värde 0 0 64 417 66 033 

     

Pågående ny-, till- och ombyggnad     

Ingående värde 0 0 10 960 7 508 

Periodens investeringar 0 0 -3 452 41 242 

Avskrivningar 0 0 0 0 

Försäljningar 0 0 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Utgående värde 0 0 7 508 48 750 

     

Summa mark, byggnader och tekniska 
anläggningar     

Ingående värde 286 311 373 432 642 925 722 728 

Periodens investeringar 104 275 137 704 113 230 200 932 

Avskrivningar -13 692 -13 972 -28 832 -29 434 

Försäljningar -90 -1 833 -179 -2 455 

Nedskrivning -2 680 0 -3 724 0 

Omklassificering -692 0 -692 0 

Summa utgående värde 373 432 495 331 722 728 891 772 

Fotnot: Genomsnittlig nyttjandeperiod är för verksamhetsfastigheter 19 år, publika fastigheter 21 år, fastigheter för annan 
verksamhet 23 år. 

Not 10 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

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

Maskiner     

Ingående värde 1 547 1 300 1 547 1 300 

Periodens investeringar 314 1 132 314 1 132 

Avskrivningar -561 -420 -561 -420 

Försäljningar 0 0 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Utgående värde 1 300 2 012 1 300 2 012 

     

Inventarier     

Ingående värde 5 491 6 714 6 490 7 548 

Periodens investeringar 3 447 8 198 3 665 8 781 

Avskrivningar -2 224 -1 989 -2 608 -2 456 

Försäljningar 0 -95 2 -95 
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  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Nedskrivning 0  0 0 

Utgående värde 6 714 12 828 7 548 13 778 

     

Bilar och andra transportmedel     

Ingående värde 18 15 959 770 

Periodens investeringar 0 0 270 258 

Avskrivningar -3 -3 -458 -310 

Försäljningar 0 0 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Utgående värde 15 13 771 719 

     

Förbättringsutgift annans fastighet     

Ingående värde 67 63 67 63 

Periodens investeringar 0 0 0 0 

Avskrivningar -4 -4 -4 -4 

Försäljningar 0 0 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Utgående värde 63 60 63 60 

     

Konst     

Ingående värde 388 500 388 500 

Periodens investeringar 111 1 027 111 1 027 

Avskrivningar 0 0 0 0 

Försäljningar 0 0 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Utgående värde 500 1 527 499 1 527 

     

Summa maskiner, inventarier m.m     

Ingående värde 7 512 8 593 9 451 10 182 

Periodens investeringar 3 872 10 356 4 360 11 197 

Avskrivningar -2 792 -2 415 -3 631 -3 189 

Försäljningar 0 -95 2 -95 

Nedskrivningar 0 0 0 0 

Summa utgående värde 8 592 16 440 10 182 18 096 

Fotnot: Genomsnittlig nyttjandeperiod är för maskiner 6 år, inventarier 10 år, bilar 10 år, förbättringsutgifter på ej ägda lokaler 20 
år. 

Not 11 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

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

Aktier och andelar     

Andel i HBV Förening 40 40 80 80 

Andel i Inera 43 43 43 43 

FSF AB 2 300 2 300 2 300 2 300 

Aktier i Bionär 28 135 28 135 28 135 28 135 
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  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Aktier i AB Älvkarlebyhus 5 000 5 000 0 0 

Älvkarleby Vatten AB 1 1 0 0 

Gästrike Vatten AB 500 500 500 500 

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

     

Obligationer och värdepapper     

Revers Gästrike Räddningstjänst 777 777 777 777 

Kommuninvest förlagslån 1 588 1 588 1 588 1 588 

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

     

Långfristiga fordringar     

Skuskärs IF Bandy 0 0 0 0 

Avbet.plan IFO 23 8 23 8 

Kommuninvest 5 543 5 543 5 543 5 543 

Revers Älvkarleby Vatten AB 1 000 1 000 0 0 

Uppskjuten skattefordran 0 0 539 535 

Summor långfristiga fordringar 6 566 6 551 6 105 6 086 

     

Summa finansiella anläggningstillgångar 44 949 44 934 39 527 39 508 

Not 12 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

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

Exploateringsfastigheter     

Ingående värde 2 192 3 483 2 192 3 483 

Investering under året 599 5 292 599 5 292 

Försäljning 0 -351 0 -2 055 

Omklassificering 692 0 692 0 

Utgående värde exploateringsfastigheter 
m.m. 3 483 8 424 3 483 6 720 

Not 13 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

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

Kundfordringar 3 269 4 477 5 955 5 499 

Fordringar hos anställda 23 128 23 128 

Kortfristig del av långfristig fordran 19 9 19 9 

Fordringar hos staten 19 496 21 432 24 513 24 027 

Andra kortfristiga fordringar 45 4 6 724 632 

Förutbetalda kostnader 9 199 12 953 9 427 12 709 

Upplupna intäkter 5 465 11 892 5 272 11 979 

Upplupna ränteintäkter 60 0 60 0 

Upplupna skatteintäkter 0 0 0 0 

Summa fordringar 37 576 50 895 51 994 48 001 
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Not 14 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

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

Aktier och andelar* 1 150 1 281 1 150 1 281 

Obligationer och förlagsbevis 1 1 1 1 

Summa kortfristiga placeringar 1 151 1 282 1 151 1 282 

*Värdet på fondinnehavet har ökat med 131 tkr från år 2018 till år 2019.  

Not 15 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

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

Kontantkassa 20 23 20 23 

Bank 106 073 51 787 153 302 75 342 

Summa kassa och bank 106 093 51 810 153 322 75 365 

Not 16 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

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

Ingående värde 160 499 162 716 160 741 162 753 

Reservfond   70 000 70 000 

Uppskrivningsfond   397 386 

Balanserat resultat   99 377 93 078 

Resultatutjämningsreserv 25 967 25 967 25 967 25 967 

Aktieägartillskott   0 0 

Periodens resultat 2 217 -9 927 -4 298 -7 297 

Utgående värde 188 683 178 756 352 184 344 887 

Not 17 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

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

Avsatt till pensioner 38 621 42 853 38 621 42 853 

Avsatt till pensioner förtroende valda 838 994 838 994 

Löneskatt, 24, 26 %, på pensionsavs. enligt 
ovan 9 077 9 829 9 077 9 829 

Avsatt till särskild avtalspension, 
visstidspension 0 301 0 301 

Löneskatt, 24, 26 %, på särskild 
avtalspension 0 73 0 73 

Summa avsatt till pensioner 48 536 54 050 48 536 54 050 

Not 18 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

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

Medfinansiering citybanan 2 648 2 648 2 648 2 648 

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

Återbetalning 2017 7 7 7 7 

Latent skatt på obeskattade reserver 0 0 0 0 
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  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Moms på förändrad avdragsrätt Ä-byhus 0 0 0 0 

Uppskjuten skatt temporära 
skillnader/underskottsavdrag 0 0 765 1 520 

Skadeståndsanspråk Älvkarleby vatten 0 0 0 0 

Mätarb. förk. uppesittartid Ä-by vatten 0 0 202 700 

Summa övriga avsättningar 196 196 1 164 2 417 

Not 19 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

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

Kommuninvest 210 550 318 300 418 133 522 978 

Periodiserad anslutningsavgift 0  2 528 3 309 

Skuld för investeringsbidrag 6 136 6 320 6 136 6 320 

Upplösning av investeringsbidrag -170 -410 -170 -410 

Summa långfristiga skulder 216 517 324 210 426 627 532 197 

Fotnot: Genomsnittlig upplåningsränta för lån upptagna hos Kommuninvest är 0,2%. Genomsnittlig räntebindningstid är 38 
månader. Cirka 50% av skulden förfaller till betalning 2023, 12 % 2024 och resterande 38% 2026. 

Not 20 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

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

Kortfristig del av långfristig upplåning 10 000 9 000 13 180 15 644 

Leverantörsskulder 38 679 30 305 47 953 42 369 

Momsskuld 106 0 1 023 2 134 

Personalens källskatter, arbetsgivaravgifter 
m.m. 11 992 13 088 12 691 13 743 

Skulder till staten 172 816 172 904 

Övriga kortfristiga skulder 32 1 735 1 651 10 763 

Upplupna löner inkl. personalomkostnader 4 635 5 029 4 799 5 179 

Upplupna semesterlöner inkl. 
personalomkostnader 15 510 16 537 16 980 17 607 

Upplupen pension individuell del inkl. 
löneskatt 14 603 14 724 14 985 15 158 

Upplupna räntekostnader 0 133 101 339 

Förutbetalda skatteintäkter 3 866 4 368 7 989 8 958 

Övriga interimsskulder 23 508 17 612 34 109 22 822 

Summa kortfristiga skulder 123 103 113 346 155 633 148 638 

Not 21 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Ansvarsförbindelser pensioner 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 

Ingående pensionsskuld 165 222 160 590 165 222 160 590 

Ränteuppräkning 1 094 1 062 1 094 1 062 

Basbeloppsuppräkning 2 582 3 530 2 582 3 530 

Utbetalningar -8 274 -9 019 -8 274 -9 019 

Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 0 

Aktualisering 0 0 0 0 
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Övrig post -52 -183 -52 -183 

Ansvarsför. förtroendevald som inte ingår i 
ord. pensionsberäkning 

18 -45 18 -45 

Ansvarsförbindelse per 31 december 160 590 155 935 160 590 155 935 

Löneskatt 24,26 % 38 959 37 830 38 959 37 830 

Summa ansvarsförbindelser pensioner 199 549 193 765 199 549 193 765 

Aktualiseringsgrad vid beräkning av 
ansvarsförbindelse 

95 % 95 % 95 % 95 % 

Not 22 

  Kommun Kommun Koncern Koncern 

Borgensförbindelser 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 

Kommunala bolag 210 762 207 858 0 0 

Kommunalt förlustansvar 40 % av 
låneskulden 

18 9 18 9 

Bostadsrättsföreningar 5 581 4 003 5 581 4 003 

Övriga borgensförbindelser 232 182 232 182 

Fastigo   147 181 

Summa borgensförbindelser 216 593 212 052 5 978 4 375 

 

Specifikation Not 22 

*Älvkarleby kommun har i februari 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och 
regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser. 

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Älvkarleby kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 460 925 mnkr och totala tillgångar till 460 364 mnkr. Älvkarleby kommuns andel av de 
totala förpliktelserna uppgick till 596 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 596 mnkr. 

Hantering av kommunens borgensförbindelser 2019 inkl. riskbedömning 

Allmänt 

Älvkarleby kommun har per 2019-12-31 tecknade borgensförbindelser på 212 mnkr vilket fördelar sig på 
AB Älvkarlebyhus (149,4 mnkr), Älvkarleby Vatten AB (58,4 mnkr), Bostadsrättsföreningar (4 mnkr), egna 
hem (0,01 mnkr) samt övriga (0,1 mnkr). 

Kommunen följer löpande utvecklingen av respektive gäldenärs lånehantering för att därmed kunna följa 
upp borgensbelopp mm. 

Riskbedömning 

Kommunen gör följande bedömning av sina borgensförbindelser inför 2019. 

Älvkarlebyhus AB 

Kommunens bostadsbolag ingår idag i kommunkoncernen vilket innebär att kommunstyrelsen har en god 
insyn och kan påverka styrning och ekonomihantering. Med anledning av bolagets resultat, likvida 
situation samt kommunens styrmöjligheter anses risken låg att kommunen blir skyldig att infria sina 
borgensförbindelser. 

Bostadsrättsföreningar 

Under de senaste åren har kommunen inte varit tvungen att infria ingångna borgensåtaganden för 
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bostadsrättsföreningar. 

Egna hem 

Även för ”egna hem” som kommunen borgat för, inhämtas uppgifter från kreditgivarna för att löpande följa 
utvecklingen. Kommunen har under senaste åren varit mycket restriktiv i att besluta om ytterligare 
borgensåtaganden. Detta har lett till att borgensförbindelserna successivt minskat och nu uppgår till 
relativt små belopp. 

Nedan följer en specificering av de borgensförbindelser som Älvkarleby kommun har idag: 

Gäldenär Beslut Ursprungsbelopp Skuld 2019-12-31 

AB Älvkarlebyhus Kf § 75 Dnr 2018/87 180 000 149 438 

Älvkarleby Vatten AB Kf § 12 Dnr 2015/140 100 000 58 420 

Älvkarleby golfklubb Kf § 14 Dnr 43/1985 006.387 1 200 182 

HSB BRF 203 Boda Kf § 297 Dnr 257/85 6 909 4 003 

SBAB & AB Balken finans (se 
specifikation nedan) 

  9 

Summa  226 709 212 052 

Ansvarsförbindelser 

Kommunala ansvarsförbindelser för statliga kreditgaranterade bostadslån per 31 december 2019. 

Registrerade kreditgarantier enligt Statens bostadskreditnämnd, BKN 

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

Egna hem 0 0 

 

Statliga kreditgarantier enligt Statens bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB 

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

Egnahem 19 8 

Upplupen ränta, indrivningskostnader o d samt ränteskillnadsersättning vid lösen av lån kan eventuellt tillkomma. 

 

Kommunala ansvarsåtaganden för egnahem enligt AB Balken Finans 

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

Egnahem 3 1 

Kommunal ansvarsförbindelse skall enligt kreditgarantiförordningen (1991:1924) lämnas för 
kreditgarantier för egnahem och för småhus i bostadsrättsform om dessa beviljats räntebidrag enligt 
förordningen (1991:1993), med vissa undantag. För dessa garantier har kommunen i princip ansvar för 
eventuella förluster upp till 40 procent av den utestående skulden vid förlusttillfället. 

Statliga kreditgarantier lämnas av Statens Bostadskreditnämnd (BKN). Systemet med statliga 
kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder trädde i kraft den 1 januari 1992. Från samma tidpunkt 
upphörde statligt reglerade bostadslån att lämnas av SBAB. 

Uppgifter om kommunala ansvarsförbindelser för lån lämnade före 1 jan-92 har lämnats av SBAB och 
efter detta datum av BKN. 
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39.7 Nämndernas resultat, driftredovisning 

Driftredovisning (tkr) 

  Redovisning Avvikelse mot Redovisning Avvikelse mot 

 2018 budget 2018 2019 budget 2019 

     

Revision     

Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader 595 25 608 0 

Nettokostnader 595 25 608 0 

     

Kommunstyrelse     

Intäkter -14 468 3 609 -14 764 3 979 

Kostnader 60 987 671 63 972 -2 682 

Nettokostnader 46 519 4 280 49 208 1 297 

     

Samhällsbyggnadsnämnd     

Intäkter -47 513 5 074 -54 617 293 

Kostnader 87 768 1 542 107 586 10 100 

Nettokostnader 40 256 6 616 52 970 10 393 

     

Utbildnings-och omsorgsnämnd     

Intäkter -89 746 11 222 -80 222 15 567 

Kostnader 545 508 -32 414 542 964 -38 285 

Nettokostnader 455 762 -21 192 462 741 -22 718 

     

Finansförvaltning     

Intäkter -559 078 -1 690 -574 091 -3 409 

Kostnader 13 728 5 175 18 491 -1 331 

Nettointäkter -545 350 3 485 -555 599 -4 741 

     

SUMMOR     

Intäkter -710 803 18 215 -723 694 16 429 

Kostnader 708 586 -25 001 733 621 -32 198 

Nettoresultat -2 217 -6 786 9 927 -15 769 
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39.8 Nämndernas investeringar 

Investeringsredovisning (tkr) 

  Redovisning Redovisning Avvikelse mot 

 2018 2019 budget 2019 

    

Kommunstyrelse    

Utgifter 2 291 1 417 2 721 

Bidrag -500 -770  

    

Samhällsbyggnadsnämnd    

Utgifter 105 623 141 374 94 182 

Bidrag -1 350 586  

    

Utbildnings-och omsorgsnämnd    

Utgifter 596 5 429 4 926 

    

SUMMA NETTOINVESTERINGAR 106 660 148 036 102 074 

Sammanställning över investeringar >500 tkr 

  Redovisning Budget 

 2019 2019 

   

TAKBYTE MÅLNING TALLMOV 4 6 3 304 0 

NYA TALLMON 116 738 174 368 

ASFALTERING GATOR O VÄGAR 1 807 2 000 

BELYSNING GATA/VÄG 1 721 2 920 

RENOVERING ROTSKÄRSBRON 4 340 5 000 

ROLBA ISMASKIN 1 065 1 200 

RENOVERING INVÄNDIGT TALLMOV 4 1 146 3 950 

KONST NYA TALLMON 1 027 1 932 

RENOVERING FASAD BYTE FÖNSTER BODA 2 222 4 278 

LOKALANPASSNING TEKN.KONT BRANDSTATION 1 019 1 020 

ÅTG REN LAKVATT DRAGMOSS 1 524 4 242 

INKÖP AV STÄDMASKINER 834 1 352 

INVENTARIER TALLMON 5 017 9754 

Exploateringsredovisning (tkr) 

  Redovisning Redovisning Avvikelse mot 

 2018 2019 budget 2019 

Samhällsbyggnadsnämnd    

Älvkarleö Bruk 0 36 764 

Liljebacken 1 630 3 201 6 469 

SUMMA NETTOINVESTERINGAR 1 630 3 237 7 233 
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40 Revisionsberättelse 2019 
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41 Kommunfullmäktiges ärenden 2019 

20 februari  

§4 Valärenden 

§5 Anmälan av medborgarförslag 
motioner och interpellationer 
(Motion): Att utreda köp av 
Holmarnas Folkets park, Dnr 
2019/20. 

§6 Förslag till detaljplan för del 
av Tallmon 2:1, 
parkeringsändamål, Dnr 
2018/60. 

§6 Förslag till detaljplan för 
Siggeboda 17:26 med fler, 
Dnr 2018/47 

§7 Omfördelning av driftsanslag 
för kost och 
städverksamheten, Dnr 
2019/6 

§8 Arvoden och ersättningar, Dnr 
2018/70 

§9 Taxor och avgifter för år 2019, 
Dnr 2018/92. 

§10 Ändring i styrdokument för 
Bionär Närvärme AB, Dnr 
2019/7. 

24 april  

§13 Information från PwC om 
revisorernas funktion och 
uppdrag. 

§16 Valärenden 

§17 Anmälan av 
medborgarförslag motioner 
och interpellationer. 

 Medborgarförslag: Om att 
högsta tillåtna hastigheten 
på Sandvägen ändras till 30 
km/h, Dnr 2019/41. 

 Motion: Om att låta lagen 
om valfrihet även gälla 
hemtjänsten, Dnr 2019/48. 

 Interpellationer: Utbildning- 
och omsorgsnämndens 
arbetsmetoder, Dnr 
2019/52. 
Kompetensförsörjning inom 
IFO, Dnr 2019/53. 
Utbildning- och 
omsorgsnämndens 
ekonomiska läge, Dnr 
2019/54. Stödboendet Vega, 
Dnr 2019/55. 

§18 Svar på frågan om E4-avfart 
vid Dragon Gate ställd till 
samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande. 

§19 Val av en ledamot och en 
ersättare till Bionär AB:s 
styrelse. 

§20 Utbyggnad av idrottshall på 
Sörgärdet skola, Dnr 
2018/108. 

§21 Motion om att Älvkarleby 
kommun bör vara 
sammankallande i 
samrådsgruppen avseende 
åtgärder av älvbotten, Dnr 
2018/61. 

§22 Demokraticafé, Dnr 2019/14. 

§23 Ombudgetering av 
investeringar och 
exploateringar, Dnr 2019/18. 

§24 Biblioteksplan 2019-2022, 
Dnr 2019/24 

§25 Taxor och avgifter för 
Utbildning- och 
omsorgsnämnden, Dnr 
2018/92. 

§26 Medborgarförslag om 
doftfrihet i Älvkarleby 
kommuns verksamheter, 
Dnr 2018/82 

§27 Revisionsberättelse, Dnr 
2019/25 

§28 Årsredovisning 2018 för 
Älvkarleby kommun, Dnr 
2018/25. 

§29-38 Prövning av ansvarsfrihet 
för kommunstyrelsen, 
Utbildning- och 
omsorgsnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden
, Valnämnden och de 
gemensamma nämnderna 
Överförmyndarnämnd, 
Lönenämnd, IT-nämnd, 
Kunskapsstyrning inom 
socialtjänst och 
angränsande hälso- och 
sjukvård samt Gästrike 
Räddningstjänst och 
Samordningsförbundet i 
Uppsala län. 

17 juni  

§40 Sammanfattning av 

allmänhetens frågestund 
(En fråga om huruvida 
kommunen blev ålagda att 
betala det förelagda vite om 
800 000 kr till inspektionen 
för vård och omsorg (IVO)). 

§42 Valärenden 

§43 Anmälan av 
medborgarförslag motioner 
och interpellationer. 

 Medborgarförslag: Om 
vakter vid resecentrum i 
Skutskär, Dnr 2019/58. 

 Motion: Om trafiksituationen 
i Älvkarleby kommun, Dnr 
20198/75. 

 Interpellation: Uppsikt av 
Utbildning- och 
omsorgsnämnden, Dnr 
2019/74. 

§44 Balansering av resultat till 
resultatfond, Dnr 2019/25. 

§45 Medborgarförslag att införa 
LOV för både omvårdnad 
och hela serviceinsatsen 
med mera, Dnr 2018/42 

§46 Svar på interpellation om 
Utbildning- och 
omsorgsnämndens 
arbetsmetoder, Dnr 
2019/52. 

§47 Svar på interpellation om 
kompetensförsörjning inom 
Individ- och 
familjeomsorgen, Dnr 
2019/53. 

§43 Svar på interpellation om 
utbildning- och 
omsorgsnämndens 
ekonomiska läge, Dnr 
2019/54. 

§49 Svar på interpellation om 
stödboendet Vega, Dnr 
2019/55. 

§50 Beslut om årsredovisning 
och prövning av 
ansvarsfrihet för Inköp 
Gävleborg, Dnr 2019/51. 

§51 Riktlinjer för 
bostadsanpassningsbidrag, 
Dnr 2019/61. 

§52 Riktlinjer för färdtjänst, Dnr 
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2019/62. 

§53 Färdtjänsttaxor i Älvkarleby 
kommun, Dnr 2019/63. 

§54 Ställningstagande om att 
bygga nytt trygghetsboende, 
Dnr 2019/47. 

§55 Kostpolicy för Älvkarleby 
kommun, Dnr 2018/107. 

§56 Exploateringsprojekt för 
försäljning av tomter i 
Gårdskär, Dnr 2019/64. 

§57 Taxor och avgifter för år 
2019 
Samhällsbyggnadsnämnden
, Dnr 2018/92. 

§58 Nivå på kommunbidrag 2020 
Gästrike Räddningstjänst, 
Dnr 2019/73. 

§59 Revisorernas budget 2020 
med plan 2021-2025, Dnr 
2019/29. 

§60 Budget 2020 med plan 2021-
2025. 

25 september 

§62 Sammanfattning av 
allmänhetens frågestund (på 
frågestunden ställdes en 
fråga till Kurt Törnblom (SD) 
om svårigheter med att 
kunna kommentera på 
partiets Facebooksida). 

§64 Valärenden 

§65 Anmälan av 
medborgarförslag, motioner 
och interpellationer. 

 Medborgarförslag: om 
hastighetsdämpande 
åtgärder av Långgatan från 
korsningen Rosengatan till 
Näsbodavägen, Dnr 
2019/78. 

 Om ny väg bakom 
Gävlevägen och vidare mot 
Willys, Dnr 2019/82. 

 Motion: om uppsättning av 
övervakningskameror vid 
stationsområdena, Dnr 
2019/100. 

 Om ändring i de allmänna 
lokala ordningsföreskrifterna 
i Älvkarleby kommun, Dnr 
2019/101. 

 Om ändring av ägardirektiv 
för Älvkarlebyhus, Dnr 

2019/102. 

 Om arvodesregler, Dnr 
2019/103. 

§66 Svar på interpellation om 
uppsiktsplikten gällande 
Utbildning- och 
omsorgsnämnden, Dnr 
2019/74. 

§67 Sammanträdesplan 2020. 

§68 Val av fem nämndemän till 
Uppsala tingsrätt. 

§69 Förslag till detaljplan 
Östanån 136:26 (Gröna 
Källan), Älvkarleby, Dnr 
2018/98. 

§70 Riktlinjer för hälso- och 
sjukvård, Dnr 2019/76. 

§71 Samverkan kring 
kunskapsstyrning inom FoU 
socialtjänst och 
angränsande hälso- och 
sjukvård för Region Uppsala 
och länets kommuner, Dnr 
2019/67. 

§72 Utökning av 
verksamhetsområde för 
vatten, spillvatten och 
dagvatten, Liljebacken, Dnr 
2019/70. 

§73 Gävles begäran om utträde 
ur Inköp Gävleborg samt 
reviderad förbundsordning 
för Inköp Gävleborg, Dnr 
2019/85. 

22 oktober 

§75 Ändring i förbundsordning för 
Gästrike Återvinnare, Dnr 
2019/88. 

§76 Beslut om avfallstaxa 2020, 
Gästrike återvinnare samt 
information om 
kretsloppsplan 2021-2024 
och lokala föreskrifter om 
avfallshanteringen, Dnr 
2019/89. 

§79 Valärenden 

§80 Anmälan av 
medborgarförslag, motioner 
och interpellationer, 

 Medborgarförslag: om att 
göra en hundrastgård av 
gamla tennisplanen i 
Svarthamn, Dnr 2019/107. 

§81 Delårsrapport Älvkarleby 

kommun, Dnr 2019/108. 

§82 Låneram för nyupplåning 
och omsättning av lån, Dnr 
2019/87. 

§83 Delning av utbildnings- och 
omsorgsnämnden, Dnr 
2018/84. 

§84 Medborgarförslag om 
Skärgårdens förskola i 
Gårdskär, Dnr 2018/100. 

§85 Medborgarförslag om utökad 
gatubelysning i Hyttön, Dnr 
2018/66. 

§86 Medborgarförslag om att 
högsta tillåtna hastigheten 
på Sandvägen ändras till 30 
km/h, Dnr 2019/41 

§87 Motion om att utreda köp av 
Holmarnas Folkets park, Dnr 
2019/20. 

§88 Skattesats 2020 

27 november 

§90 Sammanfattning av 
allmänhetens frågestund, 
(inga frågor ställdes). 

§92 Valärenden 

§93 Anmälan av 
medborgarförslag motioner 
och interpellationer 

 Medborgarförslag om: 
hundlekgård i Skutskär), Dnr 
2019/129, att märka upp 
parkeringsytor vid 
båtiläggningsplatsen vid 
Rotskärsbron, Dnr 
2019/132. 

 Motion om: att granska 
kommunförsäkring för 
fastigheter, 2019/123, 
sociala relationsskapande 
insatser för att bryta ofrivillig 
ensamhet, Dnr 2019/127, att 
matlådor ska minska 
matsvinnet, Dnr 2019/128. 

§94 Partistöd 2020, Dnr 2019/98 

§95 Plan för ledning och 
samverkan vid 
samhällsstörningar, 
2019/97. 

§96 Överföring av ansvar för 
prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen samt lag om 
tobak och liknande 
produkter, Dnr 2019/113. 
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§97 Justering av investeringsram 
år 2020. 

§98 Fördelningsmodell för 
Migrationsverkets 
ersättningar, Dnr 2019/118. 

§99 Projekt öppet wifi, Dnr 
2019/119. 

§100 Omfördelning av 
driftbudget, Dnr 2019/28. 

§101 Medborgarförslag om 
fartdämpande åtgärder 
längs väg 291 i Marma, Dnr 
2018/102. 

§102 Samhällsbyggnads-

nämnden: taxor och avgifter 
för år 2020, Dnr 2019/114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor:   

Bilaga 1 Älvkarlebyhus årsredovisning 2019 

Bilaga 2 Älvkarleby vatten årsredovisning 2019 

 





























































Årsredovisning 
för 

Älvkarleby Vatten AB 
556751-2248 

Räkenskapsåret 

2019 



Älvkarleby Vatten AB 1(16) 
Org.nr 556751-2248 

Styrelsen och verkställande direktören för Älvkarleby Vatten AB avger följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019. 

Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 
Bolaget bildades och startade sin verksamhet 2008 och ska enligt gällande bolagsordning äga och 
förvalta den allmänna VA-anläggningen i Älvkarleby kommun samt därmed förenlig verksamhet samt ha 
huvudmannaskapet för den allmänna VA-anläggningen i Älvkarleby kommun. 

Koncernen 
I Gästrike Vatten koncernen ingår förutom moderbolaget Gästrike Vatten AB följande dotterbolag: 
Gävle Vatten AB 
Hofors Vatten AB 
Ockelbo Vatten AB 
Älvkarleby Vatten AB 
Östhammar Vatten AB 

Älvkarleby Vatten AB har sitt säte i Älvkarleby kommun, Upplands län. 

Ägarförhållanden 
Älvkarleby Vatten AB är ett dotterbolag till moderbolaget Gästrike Vatten AB. Kommunerna Gävle, 
Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar äger gemensamt Gästrike Vatten AB. Gästrike Vatten AB 
innehar 99 % av aktierna och Älvkarleby kommun äger resterande 1 % men har kontroll över samtliga 
röster i bolaget. 

Verksamheten samt väsentliga händelser 
Älvkarleby Vatten AB producerar och distribuerar dricksvatten samt omhändertar och renar 
avloppsvatten. Inga anställda finns i Älvkarleby Vatten AB. Utveckling, drift och underhåll av de 
allmänna anläggningarna i Älvkarleby utförs av Gästrike Vatten AB. 

Älvkarleby Vatten ABs förutsättningar på marknaden betraktas som stabila. Bolaget har en lagstiftad 
monopolställning i rollen som kommunens leverantör av vatten- och avloppstjänster. 

Förslag till reviderade bolagsordningar för moderbolag och dotterbolag i samråd med ägarkommunerna 
har tagits fram för beslut i styrelser och ägarkommuner inom koncernen. 

Ett omfattande underhållsarbete på pumpstationer har genomförts, det har innefattat såväl rust och utbyte 
av maskinutrustning som fastighetsunderhåll. 

Ökad digitalisering har skett genom övergång till digitala vattenmätare hos kund med fjärravläsning samt 
sju nya mätarbrunnar. Detta ger mer preciserad data till simuleringar och modelleringar av flöden till och 
från kund i ledningsnätet. 

Utbyggnad av VA-ledningar för bostadsområde vid Älvkarleö har genomförts och färdigställts. 
Projektering av VA-ledningar inför exploatering av bostadsområdet Liljebacken har påbörjats inom 
ramen för kommunens projektering. Utförande sker under kommande år. Beslut har fattats om utökning 
av verksamhetsområde för VA i Liljebacken. 
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Vattentornet i Skutskär har renoverats både ut- och invändigt. 

Beslut har fattats om ägande av fastighet med ändamålet vattenverk. Kronsågens vattenverk finns på 
fastigheten. 

Fördjupade utredningar pågår för den gemensamma (Gävle och Älvkarleby) systemlösning för 
dricksvattenförsörjning som ska skapa en säker vattenleverans och ger möjlighet till tillväxt i regionen. 
Under hösten gavs information genom utställning på Skutskärs bibliotek. 

Miljöansvar 
Verksamheten genomsyras av ett långsiktigt kretsloppstänkande, där hänsyn även ska tas till kommande 
generationers behov av en god VA-försörjning. På så sätt kan vårt vatten hanteras, bevaras och brukas på 
ett hållbart sätt. Avloppsvatten renas i avloppsreningsverken från fosfor och organiskt material innan det 
återförs till naturen i ytvatten som är recipienter. 

Älvkarleby Vatten ABs verksamhet är till väsentliga delar tillståndspliktig enligt miljöbalken. För varje 
tillståndspliktigt reningsverk upprättas ett särskilt milj öbokslut. Det finns två tillståndspliktiga verk, ett i 
Skutskär och ett i Gårdskär, båda har resultat inom gällande villkor. Uttag av vatten är tillståndspliktigt 
enligt miljöbalken. Samtliga uttag ligger inom tillstånden. 
Dricksvatten är klassificerat som livsmedel och vattenkvaliteten kontrolleras kontinuerligt genom 
provtagningar i enlighet med fastställda kontrollprogram. Andelen vattenprov enligt fastställt 
kontrollprogram som är tjänliga i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter överstiger 99 %. 

Intäkter och kostnader 
Årets resultat är 0, efter att 4,6 mnkr av intäkterna har redovisat som underuttag och räknas av mot 
tidigare skuld till VA-kollektivet. Huvuddelen av intäkterna kommer från brukningsavgifter, en mindre 
del av intäkterna kommer från periodens anläggningsavgifter. 

Över- eller underuttag arbetas in i bolagets ekonomiska plan och avgiftsuttaget balanseras mot 
verksamhetens kostnader. Den plan som läggs har sin grund i den strategi som styrelsen tagit fram och 
genom att avgiftsuttaget balanseras mot verksamhetens kostnader kan upparbetade över- eller underuttag 
återföras. 

Älvkarleby Vatten AB belastas av samtliga kostnader för sin VA-försörjning. Resurser som nyttjas 
gemensamt i Gästrike Vatten AB och som inte går att koppla direkt till ett anläggningsbolag fördelas 
genom en fördelningsnyckel som fastställts av styrelsen i Gästrike Vatten AB. Andelen av Gästrike 
Vatten ABs kostnader som belastar Älvkarleby Vatten AB uppgår till 7 %. 

Investeringar 
Årets investeringar uppgår till ca 17,7 mnkr varav ca 6,9 mnkr avser ett större exploateringsområde. 
Övriga investeringar avser främst ledningsnätsförnyelse. 
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Flerårsöversikt (Ticr) 2019 2018 2017 2016 2015 
Nettoomsättning 36 662 33 928 30 148 29 434 30 205 
Årets över- (+)/underuttag (-) -4 607 -1 952 2 618 1 907 1 096 
Ackumulerat över-/underuttag 5 390 9 997 11 949 9 331 7 424 
Investeringar 17 735 529 6 125 5 478 5 916 
Balansomslutning 85 308 80 093 85 489 84 488 78 519 
Såld mängd VA (tm3) 800 840 913 699 778 
Producerad mängd vatten (tm3) 1 254 1 264 1 191 1 466 1 461 
Mottagen mängd avlopp (tm3) 1 682 1 335 1 385 1 319 1 215 

I nettoomsättningen ingår över-/underuttag 
tm3 = tusental kubikmeter 
Differensen mellan såld mängd, producerad mängd och mottagen mängd ger en indikation om 
anläggningarnas status. 

Risk- och osäkerhetsfaktorer samt förväntad utveckling 
Det är mycket som händer inom VA-området, både nationellt och inom EU, vilket påverkar hela 
koncernens verksamhet. För att säkerställa dricksvattenleveransen är prioriterade åtgärder bla att öka 
skyddet för vattenresurserna, redundansen VA-systemet samt reningen i vattenverken. Det är även viktigt 
att effektivt använda det vatten som produceras. Fortsatta åtgärder för minskade vattenförluster planeras. 
Inom avloppsområdet kan nämnas åtgärder för en förändrad slamhantering och åtgärder för att minska 
mängden ovidkommande vatten. 

Förstärkt fokus inom säkerhet och hållbarhet påverkar VA-verksamheten både direkt och indirekt genom 
primärkommunernas ansvar. Speciellt kan nämnas arbetet med åtgärder i samband med den nya 
säkerhetsskyddslagen samt informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster 
(NIS-direktivet). Även det stora arbetet för att klimatanpassa såväl VA-verksamheten som våra städer 
samt tillse att vattenresurser skyddas för att säkerställa leverans behöver hanteras integrerat med 
primärkommunernas fysiska planering. 

De ökade kraven gör att verksamhetskostnaderna bedöms öka något trots att effektiviseringar sker. Detta 
kommer ge en viss kostnadsökning samtidigt som det finns en osäkerhet i intäkterna. Kommunens arbete 
med ny översiktsplan tillsammans med antagande av nya detaljplaner medför att flera exploateringar ka 
förväntas ske under kommande år och därmed på sikt ökade intäkter. Tidigare års överuttag kommer at 
återföras till VA-kollektivet genom underfinansiering i ekonomisk plan kommande år. 
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Känslighetsanalys 
Räntor 
En ökning av räntan med ± 1 procentenhet skulle innebära en förändringar i kostnader på ca ± 0,5 mnkr 
för bolaget. 

Bolaget påförs en inlåningsavgift i samband med positiva saldon på banktillgodohavanden överstigande 
50 mnkr i koncernen. Inlåningsavgiften beräknas på saldot per månad som det överstiger 50 mnkr med ett 
genomsnitt av 1 W stibor för aktuellt månad (Riksbanken). 

Intäkter 
En förändring av intäkter med ± 1 procentenhet skulle innebära en förändring av intäkter på ca ± 300 tkr 
för bolaget. 

Kostnader 
En förändring av direkta kostnader med ± 1 procentenhet skulle innebära en förändring i kostnader på ca 
± 100 tkr för bolaget. 

Förändring av eget kapital 
Aktie- Övrigt fritt Årets Totalt 

kapital eget kapital resultat 

Belopp vid årets ingång 100 000 1 000 000 1 100 000 
Årets resultat 0 0 
Belopp vid årets utgång 100 000 1 000 000 0 1 100 000 

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till totalt 1 000 000 kr (1 000 000kr). 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

balanserad vinst 1 000 000 

disponeras så att 
i ny räkning överförs 1 000 000 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter. 
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Resultaträkning Not 2019-01-01 
-2019-12-31 

2018-01-01 
-2018-12-31 

Nettoomsättning 2 36 662 314 33 928 303 
Övriga rörelseintäkter 19 549 91 689 

36 681 863 34 019 992 

Rörelsens kostnader 
Produktionskostnader -10 219 571 -11 160 050 
Övriga externa kostnader 3 -20 702 765 -17 186 258 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -4 813 071 -4 833 697 

-35 735 407 -33 180 005 
Rörelseresultat 946 456 839 987 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 2 614 3 521 
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -856 217 -820 911 

-853 603 -817 390 
Resultat efter finansiella poster 92 853 22 597 

Resultat före skatt 92 853 22 597 

Skatt på årets resultat 6 -92 853 -22 597 

Årets resultat 0 0)\‘ 
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 7 4 532 057 4 950 476 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 8 66 032 290 64 417 030 
Inventarier, verktyg och installationer 9 203 152 370 342 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 10 12 270 539 377 902 

83 038 038 70 115 750 

Finansiella anläggningstillgångar 
Uppskjuten skattefordran 11 534 781 539 239 

534 781 539 239 
Summa anläggningstillgångar 83 572 819 70 654 989 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 1 067 360 2 331 094 
Fordringar hos koncernföretag 12 34 192 390 076 
Aktuella skattefordringar 0 8 353 
Övriga fordringar 628 411 6 678 952 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 39 444 30 000 

1 769 407 9 438 475 

Summa omsättningstillgångar 1 769 407 9 438 475 

SUMMA TILLGÅNGAR 85 342 226 80 093 464( 
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 14 100 000 100 000 

100 000 100 000 

Fritt eget kapital 15 
Balanserad vinst eller förlust 1 000 000 1 000 000 

1 000 000 1 000 000 
Summa eget kapital 1 100 000 1 100 000 

Avsättningar 
Övriga avsättningar 16 700 000 202 024 
Summa avsättningar 700 000 202 024 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 17 55 490 000 58 145 000 
Övriga skulder 18 3 309 305 2 528 310 
Summa långfristiga skulder 58 799 305 60 673 310 

Kortfristiga skulder 
Checkräkningskredit 13 3 463 573 0 
Skulder till kreditinstitut 2 930 000 2 930 000 
Leverantörsskulder 4 486 366 2 816 629 
Skulder till koncernföretag 12 145 523 0 
Skulder till Älvkarlby Kommun koncern 12 7 202 296 223 000 
Aktuella skatteskulder 88 392 0 
Övriga skulder 0 157 192 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 6 426 771 11 991 309 
Summa kortfristiga skulder 24 742 921 18 118 130 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 85 342 226 80 093 464 

J 
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Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 

Not 2019-01-01 
-2019-12-31 

2018-01-01 
-2018-12-31 

Resultat efter finansiella poster 4, 5 92 853 22 597 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 7, 8, 9, 16 5 311 047 4 325 721 
Betald skatt 8 350 -88 162 
Resultat efter finansiella poster 5 412 250 4 260 156 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 
Förändring av kundfordringar 1 263 734 -475 979 
Förändring av kortfristiga fordringar 81 508 -432 710 
Förändring av kortfristiga skulder 7 317 395 -2351 153 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 074 887 1 000 314 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -17 735 360 -528 983 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -17 735 360 -528 983 

Finansieringsverksamheten 
Upptagna lån 4 575 000 11 000 000 
Amortering av lån -7 230 000 -13 600 000 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 655 000 -2 600 000 
Årets kassaflöde -6315473 -2 128 669 

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets början 

medel vid årets slut Likvida medel 
142

ikvida 
6 315 473 

0 
444 

6 315 473 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Intäktsredovisning 
Bolaget följer BFNAR 2003:3 som anger att en inkomst redovisas som intäkt först då det är sannolikt att 
de ekonomiska fördelarna som företaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla företaget. 
I enlighet med Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) får avgifterna inte överskrida det som 
behövs för att täcka kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen. Eventuella 
överuttag/underuttag bör återföras/belasta abonnentkollektivet inom tre år från det att dessa uppstått 
genom återbetalning eller som taxesänkning alternativt taxehöjning för att uppnå kostnadstäckning. Om 
inkomsterna från avgifterna överskrider kostnaderna föreligger följaktligen en legal förpliktelse. 

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

Anläggningsavgifter 
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska betalas när fastigheten ansluts till kommunalt VA och 
ska täcka kostnaderna för att ansluta en fastighet vilket innebär att den ska täcka kostnaderna för 
nyinvesteringar i anläggningen samt del av huvudanläggningen, administration och räntekostnader för 
nyanläggning i ledningsnätet och del av huvudanläggning. Anläggningsavgiften intäktsförs i 
dotterbolagen enligt matchningsprincipen vilket innebär att den möter kapitalkostnaderna som är 
hänförbara till anslutningsavgiften enligt nedanstående. 
År 1 10% för administrationskostnader och 1/33 av resterande 90 %. 
År 2-33 1/33 av resterande 90 % 

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

Gemensamma intäkter och kostnader 
Gemensamma kostnader från moderbolaget har fördelats utifrån olika fördelningsnycklar: 
Personalkostnaderna har fördelats från moderbolaget till dotterbolagen utifrån tidredovisning. Direkta 
kostnader hänförbara till dotterbolagen har debiterats dotterbolagen i sin helhet. Övriga kostnader 
fördelas utifrån fördelningsnyckel fastställd av styrelsen i Gästrike Vatten AB. 
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Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utfigter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i 
en anläggnings byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya 
komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Materialla anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits 
upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar och eventuella ned/uppskrivningar. 
Avskrivningar på anläggningstillgångar redovisas i resultaträkningen och belastar rörelseresultatet med 
avskrivningar enligt plan från anskaffningstillfället. 
Följande avskrvningstider har tillämpats 

År 
Inventarier 3-10 
Maskiner 5-10 
Tekniska anläggningar* 10-33 
VA-ledningar** 33-50 

*Som tekniska anläggningar räknas exempelvis; pumpstationer, tryckstegringar, högreservoarer, brunnar, 
infiltrationsanläggningar. 
**VA-ledningar är en teknisk anläggning och avskrivningstiden är beroende av om det är en; 
huvudledning, servisledning, områdesledning, samt om mark eller sjöförlagd ledning. 

Byggnader (vattenverk och avloppsreningsverk) 
Delas upp i komponenter i enlighet med K3; tak, stomme, grund, byggnadsanläggning. Anläggningens 
huvudsakliga funktion styr om anläggningen är att beakta som en byggnad eller en 
produktionsanläggning. Syftet med byggnaden vid en produktionsanläggning är ett skal/skydd för att 
skydda produktionen, den tekniska anläggningen och utgör därmed en byggnadsanläggning. 

Följande avskrivningstider har tillämpats 
År* andel i % 

Tak 25 10-50 
Stomme 50 5-35 
Grund 50 5-20 
Byggnadsanläggning 10-25 40-80 

* Avskri,, ningstiden för byggnader övertagna från kommunen har anpassats till återstående 
nyttjandeperiod från tidpunkten vid övertagandet. 

Inkomstskatter 
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år och 
justeringar tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets 
bedömning skall betala till eller erhållas från Skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och 
skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För 
poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i 
resultaträkningen. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas i resultat- och 
balansräkningarna. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 2018 består likvida medel av tillgodohavande på 

j‘r 
koncernkonto hos Gävle kommun. Från och med 2019 redovisas likvida medel som kort fordran/skuld i  
mot Gävle kommun. 
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Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar. 

Lån 
Älvkarleby Kommun har borgensåtagande för finansiering av investeringar i Älvkarleby Vatten AB. För 
Älvkarleby Vatten AB sker upptagning av lån externt hos kreditinstitut mot reverser som löper med ränta 
och amortering för samtliga nettoinvesteringar i VA-anläggningar som inte är internt finansierade. 

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

Not 2 Nettoomsättningens fördelning 

Nettoomsättningen per rörelsegren 

2019 2018 

Anslutningsavgifter 378 087 109 719 
Konsumtionsavgifter 31 677 293 31 866 485 
Underuttag/Överuttag VA-kollektivet 4 606 935 1 952 099 

36 662 315 33 928 303 

Not 3 Kostnader från Gästrike Vatten AB 

Inköp av varor 

2019 2018 

Styrelsearvoden 254 094 68 398 
Inhyrd personal 6 721 621 8 652 126 
Övriga kostnader enligt fördelningsnyckel faställd av Gästrike 
Vatten AB 2 122 627 685 248 

9 098 342 9 405 772 

Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
2019 2018 

Övriga ränteintäkter 2 614 3 521 / 
2 614 3 521 \ 
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Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter 
2019 2018 

Räntekostnader till kreditinstitut 628 538 597 911 
Borgensavgifter till Älvkarleby kommun 220 000 223 000 
Övriga räntekostnader 7 679 0 

856 217 820 911 

Not 6 Skatt på årets resultat 
2019 2018 

Skatt på årets resultat 
Aktuell skatt -88 395 -292737 
Uppskjuten skatt -4458 270 140 
Totalt redovisad skatt -92 853 -22 597 

Avstämning av effektiv skatt 

Procent 

2019 

Belopp Procent 

2018 

Belopp 
Redovisat resultat före skatt 92 853 22 597 

Skatt enligt gällande skattesats 21,40 -19 871 22,00 -4 972 
Ej avdragsgilla kostnader -37 506 -10 089 
Justering avseende skatter för föregående 
år -2 -245 790 
Uppskjuten skatt hänförliga till temporära 
skillnader byggnader -4 458 270 140 
Skattemässig justering av bokfört resultat 
för avskrivningar på byggnader -31 016 -31 886 
Redovisad effektiv skatt 100,00 -92 853 100,00 -22 597 

Not 7 Byggnader och mark 
2019-12-31 2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 10 624 642 10 624 642 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 624 642 10 624 642 

Ingående avskrivningar -5 674 166 -5 255 747 
Årets avskrivningar -418419 -418419 
Utgående ackumulerade avskrivningar -6 092 585 -5 674 166 

Utgående redovisat värde 4 532 057 4 950 476 

Bokfört värde byggnader 3 023 507 3 441 926 
Bokfört värde mark 1 508 550 1 508 550 

4 532 057 4 950 476 
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Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar 
2019-12-31 2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 98 814 937 94 408 642 
Inköp 182 791 90 213 
Omklassificeringar 5 659 831 4 315 982 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 104 657 559 98 814 837 

Ingående avskrivningar -34 397 807 -30 149 718 
Årets avskrivningar -4 227 462 -4 248 089 
Utgående ackumulerade avskrivningar -38 625 269 -34 397 807 

Utgående redovisat värde 66 032 290 64 417 030 

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer 
2019-12-31 2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 4 180 895 4 180 895 
Omklassificeringar -1 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 180 894 4 180 895 

Ingående avskrivningar -3 810 552 -3 643 363 
Årets avskrivningar -167 190 -167 189 
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 977 742 -3 810 552 

Utgående redovisat värde 203 152 370 343 

Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar 
2019-12-31 2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 377 901 4 255 112 
Inköp 17 552 470 438 771 
Omklassificeringar -5 659 832 -4 315 982 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 270 539 377 901 

Utgående redovisat värde 12 270 539 377 901 

Not 11 Uppskjuten skattefordran 

Byggnader 

2019-12-31 

534 781 
534 781 

2018-12-31 

539 239 
539 239 

   



Älvkarleby Vatten AB 14 (16) 
Org.nr 556751-2248 

Not 12 Transaktioner med koncernföretag 
Moderföretaget i den minsta koncern där Älvkarleby Vatten AB är dotterföretag och koncernredovisning 
upprättas är Gästrike Vatten AB, 556751-1661, Gävle. 

Andel inköp och försäljning (%) avseende företag inom 
Gästrike Vatten koncernen 

2019-12-31 2018-12-31 

Inköp 30 33 
Försäljning 10 10 

40 43 

Fordringar (+) / skulder (-) avseende Älvkarleby kommun 
koncern 
Älvkarleby kommun -7 202 296 -223 000 

-7 202 296 -223 000 

Fordringar (+) / skulder (-) avseende Gästrike Vatten 
koncern 
Gästrike Vatten AB -145 523 390 076 
Gävle Vatten AB 34 192 

-111 331 390 076 

Not 13 Checkräkningskredit 
Beviljat belopp på checkräkningskredit hos Gävle Kommun uppgår till 110 mkr totalt för Gästrike Vatten 
koncernen. Eventuellt saldo redovisas som kortfristig fordran/skuld. Gävle kommun är kontohavare mot 
banken. 

Not 14 Antal aktier och kvotvärde 
Antal Kvot- 
aktier värde 

100 1 000 
100 

Not 15 Disposition av vinst eller förlust 
2019-12-31 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 

balanserad vinst 

disponeras så att 
i ny räkning överföres 

1 000 000 

1 000 000 ,x( 
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Not 16 Avsättningar 
2019-12-31 2018-12-31 

Beräknade skadeståndsanspråk där VA-huvudman har strikt 
ansvar 

Not 17 Långfristiga skulder 

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen 

Not 18 Övriga långfristiga skulder 

Periodiserade anslutningsavgifter 
Ingående balans 
Årets förändring 

700 000 202 024 
700 000 202 024 

2019-12-31 2018-12-31 

9 020 000 9 350 000 
9 020 000 9 350 000 

2019-12-31 2018-12-31 

2 528 309 2 323 189 
780 996 205 120 

3 309 305 2 528 309 

Intäkter från anslutningsavgifter intäktsförs med ca 13% det första året och därefter ca 3% per år. 

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
2019-12-31 2018-12-31 

Upplupna räntekostnader 412 219 422 270 
Upplupna kostnader 624 256 1 571 809 
Överuttag från VA-kollektivet 5 390 295 9 997 230 

6 426 770 11 991 30
(

9 



Ingalill Tegelberg 
Ord örande 

rn Karlsson 

Margaret Sandberg 
Auktoriserad revisor 
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Älvkarleby den 12 mars 2020 

Lena Blad 
Verkställande direktör 

Vår revisionsberättelse har lämnats t,  " f),' 

KPMG AB 
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