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Inledning 

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

Den ekonomiska utvecklingen 

Världsekonomin fortsatte sin återhämtning under 
första halvåret, understödd av massiva central-
bankstimulanser i en rad länder. Osäkerhet 
råder dock om vilken effekt den mot slutet av 
rapportperioden eskalerande Greklandskrisen 
kommer att få på konjunkturutvecklingen för 
resten av året. Den globala tillväxten förväntas 
nå 3-3,5 procent under 2015, enligt IMF och 
OECD. 

Svensk ekonomi växer i god takt, pådrivet av 
stigande bostadsbyggande och konsumtion. 
Återhämtningen i Västeuropa bidrar till att 
industriproduktion och varuexport återhämtar 
sig. Låg inflation och stigande sysselsättning gör 
att hushållens realinkomster ökar. 
Underliggande osäkerhet både avseende världs-
ekonomin och ekonomisk-politiska förutsätt-
ningar på hemmaplan hämmar dock 
utvecklingen. Konjunkturinstitutet bedömer i sin 
prognos att svensk BNP växer med 3 % 2015. 

Kommunsektorns ekonomi fortsätter att 
utvecklas positivt, med ett förväntat överskott 
om 1,5 procent för 2015 på aggregerad nivå, 
enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 
Skillnaderna mellan kommunerna är dock stora 
och resultaten hålls uppe av engångsintäkter, 
främst från AFA Försäkring. Vidare ställer den 
växande befolkningen och demografiska 
förändringar ökade krav på sektorn. 

De globala kapitalmarknaderna präglades under 
året av sjunkande räntor och god tillgång till 
likviditet, understött av centralbankernas 
omfattande penningpolitiska stimulanser. Den 
extrema lågräntemiljön kan ha bottnat ut under 
andra kvartalet, då räntemarknaderna upplevde 
en historisk rekyl, med mycket snabbt stigande 
långräntor på exempelvis tyska statspapper.  

Kort sammanfattning av regeringens förslag 
till budget 

- Från höstterminen 2016 avsätts 1,5 miljard i ett riktat 

statsbidrag för höjda lärarlöner och 3 miljarder årligen 

från 2017. 

- 2 miljarder avsätts för ett riktat statsbidrag till 

äldreomsorgen årligen 2016–2018. 

- Det generella statsbidraget minskar med 850 miljoner för 

förändring i utjämningssystemet. 

- Höjt tak för högkostnadsskyddet inom äldreomsorgen 

föreslås införas 1 juli 2016 och finansieras genom en 

minskning av det generella statsbidraget med 74 

miljoner 2016 och 148 miljoner 2017. 

- Barndelen i riksnormen föreslås öka med 181 miljoner 

från 2016 och fritidspengen avskaffas. 

- Höjd schablonersättning för nyanlända föreslås samtidigt 

som den prestationsbaserade ersättningen avskaffas 

och höjd ersättning för asylsökande barns skolgång med 

50 procent. 

- Socialtjänsten får ett riktat statsbidrag om 250 miljoner 

årligen för förstärkning i barnärenden. 

- För fritidshemmen införs ett riktat statsbidrag om 250 

miljoner 2016 och 500 miljoner 2017–2019. 

- Rätt till Komvux införs och ett riktat statsbidrag införs 

från 2017 om 537 miljoner. 

- Förbättrad utemiljö föreslås som ett engångsbidrag om 

500 miljoner år 2016. 

- En kommunbonus om 1,9 miljarder införs som stöd till 

ökat bostadsbyggande. 

- Regeringen verkställer från år 2016 spar-betinget på 

gymnasieskolan och 470 miljoner dras från det generella 

statsbidraget. 

En miljard bidrag från staten motsvarar cirka 1 mnkr för 

Älvkarleby kommun. 

SKL förordar dock att medel tillskjuts i det generella stats-

bidraget framför ytterligare medel som riktas mot verksam-

heterna. Inför år 2016 ökas de riktade statsbidragen med 18 

miljarder. Den administration som detta medför samt att 

anpassa verksamheten till kriterier som ska följas upp 

överstiger vida de intäkter som erhålls. 

Svensk ekonomi befinner sig i en 
konjunkturåterhämtning. Regeringen bedömer 
att den makroekonomiska utvecklingen det 
senaste året visar på en stabil bild i den svenska 
ekonomin. Nu i budgetpropositionen 
prognostiseras en BNP ökning av 2,8 procent 
såväl 2015 som 2016. 

Regeringen ser att en fortsatt återhämtning i 
omvärlden skapar förutsättningar för en 
förbättrad konjunkturutveckling i svensk 
ekonomi. I euroområdet ser återhämtningen ut 
att gå långsamt, även om utsikterna för den 
ekonomiska utvecklingen blivit ljusare under 
2015. I USA fortsätter den goda tillväxten med 
en positiv utveckling av arbetsmarknaden där 
arbetslösheten fortsätter att minska under 2015. 

I Kina pågår en omställning från en tillväxt som 
är driven av investeringar till en tillväxt som i stor 
utsträckning drivs av inhemsk konsumtion, vilket 
innebär lägre tillväxttakt än jämfört med 
perioden 2000–2014.  

För att bättre möta kommande ekonomiska ut-
maningar så har kommunledningen under hela 
2015 arbetat med åtgärder för ”Budget i Balans”, 
förbättrade uppföljningar, tydlig ekonomisk 
information och kunskapsöverföring.
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Periodens resultat och budgetutfall 

För perioden januari-augusti redovisas ett resul-
tat på 27,2 miljoner kronor, mnkr. (Motsvarande 
period 2014 redovisades 8,6 mnkr.) Resultatet 
fördelar sig på följande sätt: 

Periodens resultat och budgetutfall   

Resultat enligt budget 4,8 

Nämndernas budgetöverskott 24,0 

Finansförvaltningens underskott      1,6 

Summa 27,2 
 

Verksamheternas nettokostnader för perioden 
uppgick till 292,0 mnkr, vilket motsvarar en 
förbrukning på 62 (66) % av årsbudgeten. Den 
linjära riktpunkten (8/12-delar av årsbudgeten) 
är 67 %. Samtliga nämnder ligger under 
riktpunkten. För stor vikt ska inte läggas vid en 
jämförelse mellan förbrukningen under de åtta 
första månaderna och 8/12-delar av 
årsbudgeten, då årets fyra sista månader är 
kostnadsmässigt extra belastande. 

Under ”Finansförvaltning” på sidan 17 finns 
kommentarer om övriga delar inom finansför-
valtningen. 

Prognos resultat och budgetutfall helår 

Prognostiserat resultat för 2015 uppgår till plus 
8,2 mnkr, att jämföra med budgeterat resultat på 
7,2 mnkr. En jämförelse med resultatet för 
perioden januari-augusti, (+27,2 mnkr), visar 
tydligt kostnadsbelastningen under sista tertialet. 
I snitt tappar kommunen mellan 16 – 18 mnkr i 
resultat under det sista tertialet. Trots en 
prognos bättre än budget så är även i år 
extraordinära poster som räddar upp ekonomin; 

Tomtförsäljningar + 3,1 mnkr 

AFA-återbetalning + 3,5 mnkr 

Summa extraordinära poster + 6,6 mnkr  

Nämnderna, inkl. driftprojekt, prognostiserar en 
budgetavvikelse på - 0,7 mnkr. 

Utbildnings- och omsorgsnämnden prognostise-
rar ett budgetunderskott för helåret på 3,1 mnkr. 
Vård och omsorg beräknas göra ett bud-
getunderskott på 4 mnkr för hela 2015, på grund 
av bland annat ökade kostnader bör boendet på 
Attendo. Övrig avvikelse avser i huvudsak 
personalkostnader. 

Kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen, 
IFO, har de senaste åren eskalerat men nu 
verkar en uppbromsning ske under 2015. En 
bidragande orsak till detta kan vara det aktiva  

 

utvecklingsarbetet som skett inom IFO under 
2014/15. Underskottet för IFO beräknas till -1,9 
mnkr för 2015. 

Samhällsbyggnadsnämndens budgetutfall tyder 
på ett budgetöverskott på 2,3 mnkr främst tack 
vare markförsäljning.  

Årsprognosen för kommunstyrelsen visar bara 
på mindre avvikelser från budget. 

Finansförvaltningens prognos för året signalerar 
ett nettoöverskott på 1,7 mnkr, huvudsakligen 
beroende på återbetalning av AFA medel. 

För utförligare information hänvisas till verk-
samhetsberättelserna. 

Finansiella mål 

Kommunfullmäktige har fastställt följande finan-
siella mål för 2015: 
* Årets resultat ska över en planperiod uppgå till 
minst 2 % av skatteintäkter, kommunalekono-
misk utjämning och generella statsbidrag, vilket 
f.n. motsvarar cirka 8 miljoner kronor per år. 
Lägsta nivå ett enskilt år är ett resultat på 1 %. 
Uppfyllelse: För delåret nås målet och 
prognosen för helåret tyder på att vi nästan når 
målet, +8,2 mnkr, vilket motsvarar 1,7 % av 
skatteintäkter och bidrag. 

* Under några år genomför kommunen stora 
lånefinansierade investeringar, vilket negativt 
påverkar soliditeten, som därför tillåts minska till 
30 % vid utgången av 2015. Därefter är mål-
sättningen att soliditeten åter ska öka. 

Uppfyllelse: Soliditeten vid utgången av 2014 
uppgick till 29 %. Vid delårsperiodens slut hade 
den ökat till 40 %, men vid årsskiftet beräknas 
den vara nere i 35 % eller strax under.  

* Likvida medel ska i genomsnitt uppgå till 15 
mnkr. 
Uppfyllelse: T.o.m. augusti var medeltalet 32,1 
mnkr. Bedömningen är, att målet kommer att 
nås och kanske överskridas. 

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 

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

Investeringar 

Investeringsbudgeten 2015, inkl. tilläggsanslag, 
uppgår totalt till 32 mnkr. Under perioden har 4,6 
mnkr förbrukats med en prognos för hela året på 
cirka 14 mnkr. I investeringsredovisningen inkl. 
exploateringsredovisningen finns ytterligare 
information.
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Anläggningslån 

Vid senaste årsskiftet uppgick skulden för 
anläggningslån till 167,9 mnkr (kort plus lång 
skuld). Per 31 augusti var skulden nere i 114,3 
mnkr. Tre lån från Kommuninvest på totalt 43,6 
mnkr har lösts under året och i övrigt har 
amortering enligt plan skett med 6,5 mnkr.  

Per 31 augusti har 50 % av kommunens lån en 
kortare räntebindning än ett år och 40 % har en 
räntebindning på mellan 1 och 3 år. Resterande 
del av lånestocken har en räntebindning på 3-5 
år. Den huvudsakliga kapitalbindningen ligger på 
1 till 2 år, 46 %, med övriga kapitalet är jämnt 
fördelat mellan 0 – 1 år resp. 2 - 5 år. Ett av 
dessa lån kommer att omsättas under 2016. 

Balanskravet 

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

Kommunen har ett negativt resultat från 2014 på 
10,6 mnkr att balansera. Kommunfullmäktige 
ska i rambudgetarbetet för 2016 besluta om en 
plan för det egna kapitalets återställande. 
Årsprognosen pekar på ett resultat på 8,2 mnkr 
som efter balanskravsjusteringar blir 5,1 mnkr 
som kan användas för att delvis återställa det 
negativa resultatet från 2014.  

Några väsentliga händelser 

Under första halvåret 2015 ökade kommunens 
befolkning med 115 invånare till 9 284. 34 
föddes och 66 personer avled. Övrig ökning 
beror på nettoinflyttning. Vid halvårsskiftet 2014 
var invånarantalet 9 150. (Källa: SCB.) 

Andel av befolkn. 16-64 år Aug-14 Aug-15 

Öppet arbetslösa 3,6 5,5 

Sökanden i program med 
aktivitetsstöd 3,3 5,2 

Totalt Älvkarleby 6,8 10,7 

Totalt länet 4,2 5,5 

Totalt riket 6,2 7,8 
 

Antalet öppet arbetslösa (16-64 år) uppgick i 
augusti till 237 personer, en ökning med 43 
personer från augusti 2014. Antalet arbetssö-
kanden i program med aktivitetsstöd ökade från 
179 personer till 226. Antalet utan arbete i mer 
än sex månader ökade med 57 personer till 280. 
Antalet nyanmälda platser ökade från 26 till 35. 
 
För ungdomar 18-24 år minskade den öppna 
arbetslösheten från 66 personer i augusti 2014 
till 54 personer samma månad 2015. Däremot  
 

 
ökade antalet sökanden i program med 
aktivitetsstöd 18-24 år; från 53 till 66 st. En 
prioriterad uppgift för kommunen är att i 
samarbete med andra intressenter förbättra ar-
betsmarknaden och skapa sysselsättning.  

Arbetsmarknad och Integration har per den 17 
september 2015 tagit emot 67 remitteringar till 
en samordnad arbetslivsinriktad insats med 
behovsanpassat stöd och av dem tillhörde 13 
personer inte målgruppen. Av samtliga 
remitterade är 35 personer yngre än 29 år. 

Antal som deltar/har deltagit är 50 personer, av 
dem har 26 erhållit offentlig försörjning i mer än 
tre år, 28 har grundskola som högst avslutad 
utbildning och 5 personer har inte avslutad 
grundskola.  

I överenskommelse med Länsstyrelsen om 
mottagande av 43 personer är fördelningen 21 
personer via planerat mottagande och 22 
personer via egen bosättning. Under perioden 
januari - augusti har till kommunen anlänt via 
planerat mottagande 8 personer. 

Inom integration har till kommunen under 
perioden januari - augusti 2015 inflyttat totalt 
128 personer. Av dem har 64 personer bosatt 
sig i kommunen som första kommunplacering 
och 19 av dem är barn. 64 personer har första 
kommunplacering i annan kommun 

Antalet elever i den kommunala grundskolan 

hade i augusti ökat med 86 elever i jämförelse 

med hösten 2014. Nyanlända elever med olika 

modersmål finns fördelade på alla kommunens 

förskolor och grundskolor. Skolan har ett nära 

samarbete gällande personalinsatser med både 

Kultur/fritid och AMI/Integration. Prognosen visar 

att behovet av klassrum ökar vid Bodaskolan 

och Rotskärsskolan. Förvaltningen tillsammans 

med Samhällsbyggnadsnämnden gör en över-

syn av de långsiktiga behoven av lokaler. 

Framtiden 

Mögelangreppet som har konstaterats på 

Östangårds demenscentrum i Älvkarleby inne-

bär flytt av brukare och personal. Det medför 

även extrakostnader för verksamheten som är 

beräknat till ca 1,1 mnkr för 2015.  

Integrationen ställer och kommer att ställa krav 
på en väl fungerande mottagning, socialt stöd, 
samt samverkan med Arbetsförmedlingen och 
andra aktörer. 
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En plan för energieffektivisering av kommunens 
lokaler håller på att upprättas. 
 
Projekten sänkning av lakvattendamm och 
försök med energiskog på Dragmossen är 
avslutade, har kostat 290 tkr, åtgärderna är inte 
budgeterade. 

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

Utbildningsverksamheterna satsar på övergrip-
ande fortbildning för lärare i IKT (informations o 
kommunikationsteknik) tillsammans med 
Uppsala universitet, Skolverkets ”Läslyft” samt 
ledarskapet i klassrummet i samarbete med 
”Bättre ledare”. Verksamheten fortsätter att 
arbeta med Matematiklyftet, i annan form, under 
ledning av en förstelärare.  

Kommunala bolag 

AB Älvkarlebyhus 
Resultatet för perioden uppgick till 2,1 (5,5) 
mnkr. Budgeterat resultat för perioden uppgick 
till 1,6 mnkr. Prognosticerat resultat för helåret 
2015 uppgår till 1,2 mnkr. Budgeten uppgår till 
2,5 mnkr. Omsättningen för perioden uppgick till 
51,4 mnkr och rörelsens kostnader uppgick till 
47,1 mnkr. 

Inköpet av Siggeboda 4:8 samt rivningskost-
naderna påverkar resultatet negativt. De låga 
räntenivåerna ger en kostnadsminskning på 0,4 
mnkr trots ökad upplåning. 

Underhållet för hela året beräknas ligga i paritet 
med budget. 

Hyresbortfallet på bostäder, tillsammans med 
rabatter, uppgick till under 1,4 %. En positiv 
budgetavvikelse på 430 tkr prognostiseras för 
helåret. För lokaler är årsprognosen i paritet 
med budget. 

Bland årets underhållsinsatser som genomförs 
är ombyggnad av gamla Posten för att anpassas 
till Kundas behov, samt stamrenovering och 
takbyte på Berget. En annan stor post utgörs av 
fasadrenovering, fördelade över hela beståndet. 

För att möta de ökade kostnaderna för 
avskrivningar kommer bla ny entré på 
Fyrklövern, grävning av dagvatten på Bultbo, 
samt miljöstationer i Lanforsen och Bulto skjutas 
till 2016. 

 

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

För perioden redovisas ett nollresultat, samma 
som fjolåret. Dock finns ett överskott på cirka 
3,3 mnkr (3,7 mnkr), men detta redovisas i ba-
lansräkningen som överuttag från (=skuld till) 
va-kollektivet. Överuttaget beror dels på ökade 
intäkter (försäljningar av engångskaraktär till två 
storförbrukare), dels på lägre kapitalkostnader 
beroende på eftersläpning på investeringssidan. 
Om överuttag redovisas för helåret, ska 
reglering gentemot va-kollektivet ske inom en 
treårsperiod. Helårsprognosen visar på ett 
nollresultat, men med ett underuttag på cirka 
1,7 mnkr. 

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 
17,2 (17,0) mnkr och rörelsens kostnader upp-
gick till 16,4 (15,9) mnkr. 

Periodens investeringar uppgick till 1,7 (1,4) 
mnkr och prognosen för hela årets investeringar 
är 8,6 mnkr, innebärande en avvikelse mot bud-
get med 2,9 mnkr. Avvikelsen beror främst på att 
förnyelse av ledningsnätet och exploateringar 
inte har skett planenligt. Flera av de planerade 
ledningsnätsarbetena har justerats, på grund av 
att nödvändiga utredningsåtgärder och analyser 
av tidigare genomförda insatser först måste 
utföras. Ej förbrukade anslag 2015 kommer att 
föras över till 2016. 

I Älvkarleby har de höga vattenuttagen under 
året visat att vattenförsörjningen är sårbar och 
att man idag har svårt att upprätt hålla 
vattenförsörjningen. Behovet av åtgärder för att 
trygga vattenförsörjningen långsiktigt blir 
därmed allt viktigare. 

För att säkerställa och skydda vattenför-
sörjningen sker ett antal åtgärder, genom arbete 
med skalskydd, ledningsrätter och skydds-
områden. 

Åtgärder sker för att säkerställa leverans-
kvaliteten och för att minska bräddningar och 
ovidkommande vatten till ledningsnätet. 
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Personalvolym 

2015-08-31 uppgick antalet månadsanställd 
personal till 650 (660) st. vilket motsvarar 613 
(607) heltidstjänster*. *Fr.o.m. 2015 ingår inte ”vilande” 

tjänster i redovisningen och 2014 års siffra är därmed också 
justerad. 

 
Under perioden har 98 223 (103 144) timmar 
utförts av timavlönad personal. Detta 
motsvarar cirka 74,4 (78,1) årsarbetare. 
(Beräknad utifrån beräkningsgrund 1980 
timmar/årsarbetare – 1980/12 mån x 8 mån). 
 

Lönekostnader, arvoden m.m. 

Kostnaden (exkl. PO) för löner, arvoden och 
ersättningar till personal, förtroendevalda, 
uppdragstagare m.fl. uppgick till 141,0 (137,3) 
mnkr. 
 
Sjuklönekostnaden för arbetsgivarperioden 
dag 1-14 samt 10 % dag 15-90 är drygt 2,6 
(2,2) mnkr. 
 

Mertid/övertid 

Totala antalet mertids-/övertidstimmar för 
perioden är 7 607 (7 898) timmar motsvarande 
5,8 (6,0) årsarbetare och 11,7 (12,0) 
timmar/anställd. 
 
Uttagen kompledighet är 4000 (3400) timmar, 
motsvarande knappt 3,0 (2,6) årsarbetare 
 
 

 
 

 

Sjukfrånvaro 2015 

Totala antalet sjukfrånvarodagar genomsnitt 
per månadsavlönad 
 

 
Den totala sjukfrånvaron under 2015 motsvarar 
20,4 (17,6) dag/månadsavlönad. 

 

Hälsobokslut 

Procent av de anställdas sammanlagda 
ordinarie arbetstid, samtliga anställda 
 

 2014 2015 

Total sjukfrånvaro                                     5,97 6,85 

   

Sjukfrånvaro för kvinnor              6,38 7,23 

Sjukfrånvaro för män                       3,21 4,53 

   

Sjukfrånvaron för 
åldersgrupp 

  

      - 29 år                                            4,67 4,37 

30 – 49 år                                               5,26 5,58 

50 år -                                                       7,07 8,76 

   

Andel av total 
sjukfrånvaro 

  

som varat i 60 dgr eller 
mer                   

35,88 42,22 
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Kommunstyrelsen totalt 
 (tkr)                                    

Utfall  
jan-aug 

2014 

Utfall  
helår 
2014 

Utfall  
jan-aug 

2015 

Prognos  
 

2015 

Budget 
 

2015 

Avvikelse 
Budget/progn. 

2015 
       
INTÄKTER        
Verksamhetens intäkter 3 561 5 377 3 189 4 516 4 107 409 
        
KOSTNADER       
Personalkostnader -12 091 -18 971 -13 769 -22 064 -22 179 115 
Köp av verksamhet -6 334 -9 186 -5 976 -9 301 -9 103 -198 
Övriga kostnader -11 715 -17 648 -12 494 -18 721 -18 698 -23 
Summa kostnader -30 140 -45 806 -32 239 -50 086 -49 980 -106 
        
DRIFTSRESULTAT -26 578 -40 429 -29 050 -45 570 -45 873 303 
        
Avskrivningar -678 -1 092 -919 - 1405 -1 275 -130 
        
FINANSIELLA POSTER       
Ränteintäkter     0 0 
Räntekostnader -79 -114 -78 -91 -115 24 
        
VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER 

-27 334 -41 635 -30 048 -47 065 -47 262 197 

 
Kommunbidrag (ram)  

 
43 317 

 
 

 
47 262 

 
47 262  

       
RESULTAT/PROGNOS 1 682 197 

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

Sammanfattande analys av prognosen  
 
Under årets första åtta månader har 30 mnkr 
förbrukats vilket innebär 64 % av årsbudgeten, 
(2014 hade 63 % förbrukats samma period). 
 
Tidigare prognoser har visat på underskott 
men allmän restriktivitet och översyn av 
kostnader när det gäller inköp samt 
investeringsstopp på IT har resulterat i att en 
del av underskottet kunnat undvikas. Totalt 
prognosticeras ett överskott på 0,2 mnkr.  
 
 

Verksamhetsförändringar  
 
Kommunen har anställt en säkerhets-
samordnare. 
 
Bemanningsenheten som tidigare varit 
organiserad under UTOM-nämnden ingår från 
och med 2015 under KS. 
 
Busstrafiken har från årsskiftet flyttats över till 
SBN. 
 
Personalansvaret för ekonomipersonalen är 
överflyttat till ekonomichefen från årsskiftet. 
 
Ekonomiavdelningen har anställt ytterligare en 
ekonom.  

 
Åtgärdssammanfattning 
 

Verksamhets-
område 

Åtgärd Bedömning 
besparing, (tkr) 

IT Investeringsstopp Innebär att vi 
stoppar ökningen 
av kapital-
kostnader. 
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Verksamhetsområden (tkr) 
                                    

Utfall  
jan-aug 

2014 

Utfall 
Helår 
2014 

Utfall  
jan-aug 

2015 

Prognos  
 

2015 

Budget 
 

2015 

Avvikelse 
Budget/progn. 

2015 
       
Övergripande och näringsliv -3 063 -4 676 -11 987 -18 961 -19 161 200 

Administration -21 762 -33 115 -10 966 -16 853 -16 715 -138 

Ekonomi -568 -854 -2 842 -4 251 -4 251 0 

HR och bemanning* -1 942 -2 990 -4 253 -7000 -7 135 135 
 

Totalt -27 334 -41 635 -30 048 -47 065 - 47 262 197 

*Bemanningsenheten är flyttad till KS 2015 

 
Övergripande och näringsliv 
Under perioden har 12,0 mnkr förbrukats vilket 
innebär 63 % av årsbudgeten.  
 
Prognosen för helåret visar ett överskott på 
200 tkr vilket främst beror på en återbetalning 
från överförmyndarnämnden för 2014 samt en 
mindre kostnad än beräknat för arvoden inom 
kommunstyrelsen. 
 
Arbete har inletts för att införa delar av LEAN i 
verksamheterna genom ett projekt som 
kommer att placeras under kommunstyrelsen.  
 
Destinations- och besöksnäringsutvecklingen 
har sedan i mars en extern utförare som 
kommer att utvärderas i slutet av året. 
 
Kommunens säkerhetsarbete har omorg-
aniserats och kommunen har anställt en 
säkerhetssamordnare istället för att köpa 
tjänsten från räddningstjänsten. 
 
Administration 
Under perioden har 11,0 mnkr förbrukats vilket 
innebär 66 % av årsbudgeten.  
 
En extern revision av kommunens Microsoft-
licenser har skett, vilket ger en ökad kostnad 
för året på ca 230 tkr. Årets kapitalkostnader 
för IT är för lågt budgeterade i förhållande till 
tidigare investeringar. Detta sammantaget gör 
att IT-verksamheten prognosticerar ett 
underskott på 312 tkr. 
 
För att förhindra att årets underskott blir ännu 
större har investeringsstopp införts för IT-
verksamheten från och med maj och bara 
akuta inköp av datorer kommer att göras.  
 
En allmän översyn och restriktivitet när det 
gäller inköp, samt ett nytt avtal för 
kopieringsmaskiner har lett till att prognosen 
förbättrats och totalt prognosticerar admin-
istrationen ett underskott på 138 tkr. 
 

Ekonomi 
Under perioden har 2,8 mnkr förbrukats vilket 
innebär 67 % av årsbudgeten.  
 
Prognosen för helåret har förbättrats sedan 
juliprognosen vilket främst beror på lägre 
personalkostnader än beräknat. 
 
Inom ekonomifunktionen har man sedan några 
år tillbaka haft en besvärlig situation med bl.a. 
långtidssjukskrivningar vilket resulterat i att 
vissa arbetsuppgifter inte kunnat 
utföras/utvecklas i den takt som krävs för att 
kunna leverera en kvalitetssäker verksamhet.  
 
För att kvalitetssäkra verksamheten och för att 
leva upp till övriga verksamheters för-
väntningar på ekonomiavdelningen som 
serviceorganisation har ytterligare en ekonom 
rekryterats. Den nya ekonomen arbetar inom 
verksamhetsområdet VOM/IFO. Den tidigare 
ekonomen inom VOM/IFO har tillträtt en ny 
tjänst som kommuncontroller men finns också 
kvar som ett stöd för den nya ekonomen som 
tillträdde sin tjänst i augusti. 
 
HR och bemanning 
Under perioden har 4,3 mnkr förbrukats vilket 
innebär 60 % av årsbudgeten.  
 
Prognosen för helåret visar på ett överskott på 
135 tkr.  
 
Sedan årsskiftet erbjuds friskvårdskuponger för 
anställda inom kommunen. 70 % av med-
arbetarna har valt friskvårdskupong och 
resterande har valt att behålla friskvårds-
timmen.   
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Samhällsbyggnad totalt  
(tkr) 
                                  

Utfall  
jan-aug 

2014 

Utfall  
helår 
2014 

Utfall  
jan-aug 

2015 

Prognos  
 

2015 

Budget 
 

2015 

Avvikelse 
Budget/progn. 

2015 

       
INTÄKTER        
Verksamhetens intäkter 30 058 49 982 32 511 52 084 48 502 3 582 
        
KOSTNADER       
Personalkostnader -13 025 -20 235 -13 732 -21 970 -21 887 -83 
Köp av verksamhet -11 667 -17 486 -8 970 -16 685 -16 178 -507 
Övriga kostnader -20 984 -35 267 -21 880 -37 462 -36 923 -539 
Summa kostnader -45 676 -72 987 -44 582 -76 117 -74 988 -1 129 
        
DRIFTSRESULTAT -15 618 -23 006 -12 070 -24 033 -26 486 2 453 
        
Avskrivningar -6 936 -10 689 -7 406 -11 662 -11 544 -118 
        
FINANSIELLA POSTER       
Ränteintäkter 0 0 0 0 0 0 
Räntekostnader 0 -1 0 0 0 0 
       
VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER 

-22 554 -33 695 -19 476 -35 695 -38 030 2 335 

       
Kommunbidrag (ram) 

 
34 465 

 
-38 030 38 030 

 
       
RESULTAT/PROGNOS 770 2 335 

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

Sammanfattande analys av prognosen  
Under perioden januari till augusti har 
nämnden förbrukat 19,5 mnkr, 51 % av 
årsbudgeten, (2014 hade 65 % förbrukats 
samma period).  
 
Totalt prognostiseras ett överskott på 2 335 tkr. 
Det stora överskottet beror på reavinster på 
försäljningar av mark och fastighet med totalt 
3,1 mnkr. Prognos exklusive reavinst är ett 
underskott på 792 tkr. Inom tekniska 
avdelningens verksamheter minus 955 tkr. 
 

Verksamhetsförändringar  
Inom bygg- och miljö har en tillfällig 
personalförstärkning inom livsmedelskontrollen  
pågått under två månader. Kartsystem för att 
underlätta handläggning har köpts in.  
 
Kultur- och fritid har en 50 procentig 
projektanställning under sex månader, som 
arbetar med kommunens konstsamling, tack  
 
 

 
 
vare stöd från Arbetsförmedlingen. 
Bemanningen på fritidsgården Träffen har 
periodvis utökats. 
 
AmI har från och med juni utökat tjänsten som 
språkpraktikanordnare för nyanlända från 
halvtid till 75 %. 
Inom samordnad arbetslivsinriktad insats med 
behovsanpassat stöd är sedan juli en social 
arbetscoach anställd på 75 %, finansierad av 
Samordningsförbundet i Uppsala län. 
 
 

Åtgärdssammanfattning 
 

Verksamhets-
område 

Åtgärd Bedömning 
besparing, (tkr) 

 
Hela förvaltningen 

 
Återhållsamhet 
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Verksamhetsområden (tkr) 
 

Utfall  
jan-aug 

2014 

Utfall 
Helår 
2014 

Utfall  
jan-aug 

2015 

Prognos  
 

2015 

Budget 
 

2015 

Avvikelse 
Budget/progn. 

2015 
       
Nämnd och förvaltningschef -939 -1 453 -984 -1 482 -1 458 -24 

Bygg och miljö -1 949 -3 231 -2 488 -4 525 -4 686 161 

Kultur och fritid -7 669 -12 290 -8 043 -13 103 -13 221 118 

Arbetsmarknad och integration -618 -1 199 -778 -1 561 -1 470 -91 

Teknisk avdelning -11 380 -15 523 -7 183 -15 023 -17 195 2 172 

Totalt - 22 554 -33 695 -19 476 -35 695 -38 030  2 335 

 

Driftprojekt 
TOTALBELOPP (tkr)                                   

Utfall  
jan-april 

2014 

Utfall 
Helår 
2014 

Utfall  
jan-aug 

2015 

Prognos  
 

2015 

Budget 
 

2015 

Avvikelse 
Budget/progn. 

2015 
       
Driftprojekt -150 -569 141 141 0 -141 

 
Nämnd och förvaltningschef 
Under delårsperioden har nämnd och förvalt-
ningschef förbrukat 984 tkr, vilket motsvarar 67 
% av budgeten. Total prognos är minus 24 tkr 
för inköp av I-pads, telefon mm. 
 
Bygg och miljö 
Bygg- och miljöavdelningen har förbrukat 2,5 
mnkr, vilket motsvarar 53 % av budget. 
Verksamheten prognostiserar ett positivt utfall 
på 161 tkr, det beror framförallt på minskade 
personalkostnader på grund av  vakanta 
tjänster.  
 
Kultur och fritid 
Kultur- och fritid har under perioden förbrukat 
8,0 mnkr, det motsvarar 61 % av budget. 
Årsprognosen redovisar ett överskott på 118 
tkr. Orsaker till det är lägre hyror och 
städkostnader samt återhållsamhet. 
 
Arbetsmarknad och integration 
Utfall för arbetsmarknad är 778 tkr, vilket 
motsvarar 53 % av budget.  
 
Arbetsmarknads prognos är minus 91 tkr, 
minskat bidrag från Arbetsförmedlingen på 
grund av färre personer i sysselsättningsfas.  
 
Integrations kostnadsprognos är 670 tkr högre  
jämfört med budget. Orsaker är utökning med 
en integrationshandläggare (ordnar språk-
praktikplatser), en lärartjänst (”landning” för 
nyanlända barn), lärartjänst SFI på vuxen-
utbildningen samt personal för utförande av 
sommaraktiviter och samhällsorientering för 
nyanlända. Verksamhetens alla kostnader 
täcks av bidrag från Migrationsverket. 

Teknisk avdelning 
Tekniska avdelningen har förbrukat 7,2 mnkr, 
vilket motsvarar 42 % av budget. Prognosen 
pekar på 2,2 mnkr i överskott.  
 
Avdelningen redovisar reavinster dels 1,4 mnkr 
för försäljning av mark på Myrhagsgatan till 
Gästrike Återvinnare och dels 1,7 mnkr för 
försäljning av Nygård. 
 
Skogsavverkning kommer inte att utföras i år. 
Förklaring är högt uttag av skog föregående år. 
Underskott med 300 tkr prognostiseras. 
Försäljning av ved från ristipp för 180 tkr gör 
att parkavdelningens prognos är positiv.  
 
Projekten sänkning av lakvattendamm och 
försök med energiskog på Dragmossen är 
avslutade, har kostat 290 tkr, åtgärderna är 
inte budgeterade. 
  
Fiskecampingen har i prognos ett minus på 
cirka 310 tkr. Därav är arrendeintäkten 133 tkr 
(budget på helår, ny arrendator från 1 mars). 
Differensen är tillkommande kostnader vid 
överlämnande för larm, ventilation, utrustning 
och kommunala inventarier mm.  
 
Prognos för de överlämnade fastigheterna 
Marma skola, Älvkarleö förskola och f.d. 
Bussdepå är minus 185 tkr, kostnaderna är 
inte budgeterade. Höga kostnader för 
snöröjning och sandning för perioden, 
balanseras inom väghållning totalt.  
 
Fastighetsavdelningens prognos redovisar 
totalt ett överskott på 250 tkr, på grund av 
internt försäkringssystem som inte har startat i 
år. Prognos för drift- och underhållskostnader  
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enligt budget. Viss omfördelning av underhålls-
åtgärder kommer att ske från äldreboenden till 
skolor och förskolor. Resultatet regleras mot 
respektive nämnd vid bokslut. 
 
Driftprojekt 
Det driftprojekt som finns med i redovisat 
resultat för perioden är Fiskecampingen. Det är 
fasta kostnader för januari-februari. Från och 
med 1 mars drivs campingen av en arrendator. 
Projektets utfall är minus 141 tkr, ingen budget 
finns för projektet. 
 
Investeringsbudget 
Den totala investeringsbudgeten uppgår till 24 
mnkr och varav 9,4 mnkr är anslag som har 
flyttats över från 2014. Förbrukat är 3,6 mnkr. 
Årsprognos är 12,6 mnkr. Stora projekt som 
pågår är ny ispist och sarg i ishallen och sista 
år på byte av armaturer på vägbelysningen. 
Projektet åtgärder på Dragmossen pågår med 
konsultinsatser, ca 6,3 mnkr kommer att 
överflyttas till år 2016. 
 

Väsentliga händelser 
 
Bygg och miljö 
Detaljplan för bostäder vid Bodaån har startats 
med information och workshop. Fyra detalj-
planer har antagits under första delåret. Fysisk 
planering har förstärkts med två personer från 
15 juni till årsskiftet men även drabbats av 
personalbortfall vilket påverkar den planerade 
produktionen.  
 
Inom bygglov har det varit vakanta tjänster 
under sommaren, en konsult har tillfälligt 
hanterat bygglovsärenden tills ny ordinarie 
personal är på plats. Information om 
bygglovsregler och Attefall har getts på två 
samfälligheters årsmöte. Ett större 
bygglovsärende har kommit in vilket kommer 
hanteras av externa kompetenser. 
 
Klassning av livsmedelsobjekt har påbörjats 
och 35 livsmedelskontroller har utförts. Ett 
större kemikaliehanteringsärende har hanter-
ats inom miljöskyddsområdet samt ett större 
anmälningsärende. Revidering av lokala hälso-
skyddsföreskrifter har påbörjats. Nytt kart-
system har köpts in för att underlätta hand-
läggning samt ett kartbaserat planarkiv för 
webben har tagits fram. Upphandling av nytt 
ärendehanteringssystem är påbörjad. 
 
Kultur och fritid 
Biblioteket har haft drygt 48 000 besök under 
delåret vilket är en ökning med 7,3 % jämfört  

 
med föregående år samma period. Under de 
fem senaste åren har besöken ökat med 
nästan 10 000 besök under första delåret. 
Vilket motsvarar 26 % ökning. 
 
Bokpåseprojektet med Jungfruholmens för-
skola har utökats under våren med 
mångspråkspåsar. Projektets syfte är att 
tillgängliggöra böcker och öka läsningen för 
barnen. Bokbilen levererar bokpåsar till 
förskolan som föräldrar kan låna och lämna när 
de hämtar barnen på förskolan. 
 
Språkpraktikanter, feriearbetande ungdom 
samt skolpraktikanter tar tagits emot. 
 
Fritidsgården Träffen har varit flitigt besökt och 
de anställda har haft svårt att hinna med. 
Periodvis har bemanningen utökats för att 
kunna hantera den ökade tillströmningen samt 
händelser i och kring fritidsgården. Antalet 
besök har ökat med drygt 60 % jämfört med 
samma period förra året. Fritidsgården hölls 
öppen under sista april och skolavslutnings-
kvällen med fler besökare än förväntat. 
Tidigare år har den varit stängd under dessa 
kvällar då besöken varit mycket få. 
 
Fyra veckor under sommaren bedrevs 
ungdomsverksamhet i form av Sommar-
bussen. I stort sett var Sommarbussen flitigt 
besökt och mycket uppskattat av deltagarna. 
Sommarbussen fanns på olika ställen i 
kommunen med aktiviteter eller bara som 
samlingspunkt med vuxna men gjorde även 
resor utanför kommunen. 
 
Satsningar på att marknadsföra friluftslivet har 
gjorts. En utställning samt friluftlivsveckor med 
många programaktiviteter har genomförts och 
uppslutningen har varit god. Guidade 
vandringar längs Sågarnas promenad har 
anordnats vid flertalet tillfällen och deltagandet 
och intresset har varit stort och efterfrågat. 
 
Det blev stor åtgång på boken ”När Skutskär 
kom till” så ytterligare 300 exemplar har tryckts 
upp. 
 
 
Teknisk avdelning 
Den nya gångstigen med tillhörande bro på 
Holmarna har anlagts och därmed är den 
andra delen av den planerade sträckan 
genomförd. 
 
Ny parkering vid Sandbankarna är anlagd och 
endast mindre tilläggsarbeten återstår. 
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En större avstyckning och markförsäljning har 
skett med anledning av Gästrike Återvinnares 
nya etablering på Södra Industriområdet. 
 
Försäljning har skett av Älvkarleö bruk 4:55, 
Nygård. 
 
Trafikverket har tagit ansvar för pumpstation-
erna i Älvkarleby kommun. 
 
Lösning för omhändertagande av lakvatten på 
Dragmossens deponi har föreslagits och 
processen pågår med att utreda detaljerna 
kring detta.  
 
Fiskecampingen drivs från den 1 mars av ett 
bolag.  
 
Omfattande mögelskador har upptäckts på 
Östangårds demenscentrum. Skadorna har 
föranlett utredningar gällande lokalernas skick 
och arbetsmiljön för boende och personal. 
Planering har därför påbörjats för kommunens 
framtida äldreboende. 
 
Projekteringsmedel har beviljats i syfte att ta 
fram alternativa lösningar gällande nybygg-
nation eller upprustning av befintliga lokaler vid 
Tallmon respektive Östangård. 
 
Under hösten avslutas det stora projektet med 
utbyte av kommunens gatubelysning. 
 
Arbetsmarknad och integration 
Arbetsmarknad och Integration har per den 17 
september 2015 tagit emot 67 remitteringar till 
samordnad arbetslivsinriktad insats med 
behovsanpassat stöd och av dem tillhörde 13 
personer inte målgruppen. Av samtliga 
remitterade är 35 personer yngre än 29 år. 
 

 
Antal som deltar/har deltagit är 50 personer, av 
dem har 26 erhållit offentlig försörjning i mer än 
tre år, 28 har grundskola som högst avslutad 
utbildning och 5 personer har inte avslutad 
grundskola. 
  
Per den 17 september pågår 36 personer. 
 
Resultat vid avslut av 14 personer: 
Till arbete 5 
Till studier 2 
Arbetspraktik 1 
Flytt till annan kommun 2 
Arbetssökande 2 
Sjukskriven 2 
 
 
 
I överenskommelse med Länsstyrelsen om 
mottagande av 43 personer är fördelningen 21 
personer via planerat mottagande och 22 
personer via egen bosättning. Under perioden 
januari - augusti har till kommunen anlänt via 
planerat mottagande 8 personer. 
 
Inom integration har till kommunen under 
perioden januari - augusti 2015 inflyttat totalt 
128 personer. Av dem har 64 personer bosatt 
sig i kommunen som första kommunplacering 
och 19 av dem är barn. 64 personer har första 
kommunplacering i annan kommun. 



Utbildnings- och omsorgsnämnd  
Ordförande: Anett Aulin 

Förvaltningschef: Ulrika Hjerpe 

12 

 

Utbildning- och 
omsorgsförvaltningen totalt 
(tkr)                                    

Utfall  
jan-aug 

2014 

Utfall  
helår 
2014 

Utfall  
jan-aug 

2015 

Prognos  
 

2015 

Budget  
 

2015 

Avvikelse 
Budget/progn. 

2015 

       
INTÄKTER       
Verksamhetens intäkter 35 556 55 903 38 989 62 850 59 984 2 866 
       

KOSTNADER       
Personalkostnader -164 280 -254 365 -167 522 -258 337 -263 134 4 797 
Köp av verksamhet -64 193 -107 314 -63 256 -116 654 -104 759 -11 895 
Övriga kostnader -47 863 -74 860 -46 772 -73 616 -74 916 1 300 
Summa kostnader 276 336 -436 539 -277 551 -448 607 -442 809 -5 798 
       

DRIFTSRESULTAT -240 779 -380 636 -238 562 -385 757 -382 825 -2 932 
Avskrivningar -1 237 -1 937 -1 450 -2 459 -2 293 -166 
       

FINANSIELLA POSTER       

Ränteintäkter 2 2 5 0 0 0 

Räntekostnader -3 -7 -2 0 0 0 

       VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER 242 018 

 
-382 578 -240 009 -388 216 -385 118 -3 098 

       
Kommunbidrag (ram) 

 
360 250  383 208 383 208  

Tilläggsram KunDa  
överskott från föregående år 

 
 

2 055 
 

1 910 1 910 
 

       
RESULTAT/PROGNOS -20 273  -3 098  

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

 
Sammanfattande analys av prognosen 
Totalt under årets första åtta månader har 
Utbildnings- och omsorgsnämnden förbrukat 
240 mnkr vilket motsvarar 62 % av budgeten. 
Vid samma tidpunkt 2014 hade 67 % 
förbrukats. Riktvärde för perioden är 67 %. 
 
Vård och omsorgs negativa prognos på knappt 
4 mnkr beror till största delen på obalans 
mellan budget och kostnader för personal. De 
två första månaderna översteg personalkost-
naderna budgeten med 2,2 mnkr men från 
mars ligger kostnaden på eller i närheten av 
periodiserad personalbudget.  
 
Anledningar till de första månadernas över-
skridande är sjukskrivningar och extra-
kostnader i samband med att även vikarier 
blivit sjuka vilket innebar kostnader i flera led.  
 

 
Det var även fler beviljade insatser, fler 
brukare samt vikariekostnader i samband med 
informationsmöten med anledning av mögel-
angrepp i Östangårds demensboende.  
 
Andra bidragande orsaker till underskottet är 
ett vite på 409 tkr där förvaltningsrätten anser 
att kommunen gjort sig skyldig till oskäligt 
dröjsmål med att tillhandahålla en insats om 
bostad med särskild service för vuxna 9 § 9 
LSS (lag om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade).  
 
Det har framkommit att kommunen inte har rätt 
att återsöka moms för lokalkostnaderna på 
Fyrklövern, vilket resulterar i att verksamheten 
inte kommer att få den lagda intäktsbudgeten 
samt att verksamheten blir återbetalnings-
skyldig för momsbidraget perioden april-
december 2014.vilket påverkar prognosen 
negativt med ca 930 tkr.  
 
Individ- och familjeomsorgens negativa 
prognos på knappt 1,9 mnkr baseras på i dag 
kända ärenden inom barn- och familjeenheten. 
Inom denna verksamhet kan det förändras fort 
och rejäla kostnadsökningar kan ändra 
prognosen men i dagsläget finns inget som 
talar för det.   
 
Utfallet under januari-augusti inom försörj-
ningsstöd talar för ett positiv utfall vid årets 
slut.  
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Nedanstående diagram visar att kostnaden har 
sjunkit från april månad jämfört med år 2014, 
baserat på kostnadsutvecklingen under januari 
– augusti visar trenden på ett positivt utfall vid 
årets slut. 

 
 

Verksamhetsförändringar  
Det systematiska kvalitetsarbetet inom för-
skolan fortsätter att utvecklas. Utbildning av en 
lärledare per förskoleavdelning har fortsatt 
under våren 2015. 
 
Antalet elever i den kommunala grundskolan 
hade i augusti ökat med 86 elever i jämförelse 
med hösten 2014. Nyanlända elever med olika 
modersmål finns fördelade på alla kommunens 
förskolor och grundskolor. Skolan har ett nära 
samarbete gällande personalinsatser med 
både Kultur/fritid och AMI/Integration. Prog-
nosen visar att behovet av klassrum ökar vid 
Bodaskolan och Rotskärsskolan. Förvaltningen 
tillsammans med Samhällsbyggnadsför-
valtningen gör en översyn av de långsiktiga 
behoven av lokaler där både förskola och 
skola ingår.  
 
Svårigheten att rekrytera behöriga lärare har 
varit märkbar i höst jämfört med tidigare år. 
Exempelvis saknas behöriga lärare i svenska 
som andra språk på vissa skolor. Två lärare 
utbildas till speciallärare som, till viss del, 
finansieras internt. Ansökan till den statligt 
finansierade lågstadiesatsningen är inskickad, 
vilket troligtvis innebär att en förstärkning med 
lärare och personal i åk 1-3 kan göras. 
 
Från och med höstterminen köper kommunen 
21 platser för nyanlända ungdomar vid 
gymnasieskolans IM-program i Tierp. Både 
samarbete mellan kommunerna samt skolstart 
för ungdomarna har fungerat bra. 
 
Kostverksamheten arbetar för och anpassar 
bemanningen i köken på de olika enheterna 
utefter hur verksamheterna förändras. På 
Tallbackens förskola har kostverksamheten en 
lägre bemanning från mars på grund av färre  

 
barn, även vid Jungfruholmens förskola 
minskar barnantalet och bemanningen när en 
avdelning stängs. Tallmon har fått en ökning 
av portioner och Östangård en minskning i  
portioner i och med flytten av en avdelning från 
Östangård till Tallmon.  
 
Kommunen har överenskommelse med Migra-
tionsverket från 1 januari 2015 om mottagande 
samt anordnande av boende för barn utan 
legal vårdnadshavare i Sverige, så kallade 
ensamkommande barn. Kommunen har 
förbundit sig att tillhandahålla 21 platser totalt, 
varav minst nio asylplatser. Tidigare överens-
kommelse var att Älvkarleby kommun skulle 
tillhandahålla tre asylplatser och under novem-
ber och december 2014 var överenskommel-
sen sex asylplatser. Som en konsekvens av 
denna tredubbling har en planering påbörjats 
för att hitta nya lokaler för ytterligare ett 
boende.  
 
Mögelangreppet som har konstaterats på 
Östangårds demenscentrum i Älvkarleby 
innebär flytt av brukare och personal. Det 
medför även extrakostnader för verksamheten 
som är beräknat till ca 1,1 mnkr för 2015. 
Situationen har krävt flera dialogmöten vilket 
har lett till att vikarier har tagits in så att 
ordinarie personal har kunnat delta vid 
mötena. 
 
Den 2 juli 2015 togs beslut i kommun-
fullmäktige att ett 30-tal boendeplatser kommer 
att köpas av Attendo Pukslagarvägen i Gävle 
kommun. Arbetet med att lösa logistik inför flytt 
och utrymning av Östangård intensifierades. 
En plan för de boendes flytt gjordes och de 
första personerna flyttar 1 september och hela 
flytten planeras vara avslutad 23 septyember. 
 
Ett gediget informationsarbete inleddes, nya 
möten med anhöriga/närstående och kontakt 
med landsting och andra myndigheter genom-
fördes. Alla anhöriga/närstående bjöds in till 
öppet hus på Pukslagarvägen och fick se de 
nya lokalerna. Beslut fattades att de boende 
kan fortsätta vara skrivna i Älvkarleby kommun 
men ha en så kallad särskild postadress på 
Pukslagarvägen. 
 
Alla tillsvidareanställda medarbetare kommer 
att beredas möjlighet till fortsatt arbete i 
kommunens hemtjänst och på Tallmons 
omvårdnadsboende. Alla har fått sin nya 
placering och planer för introduktioner finns. 
Personalens flytt till sin nya placering inleds 
vecka 37. Korttidsboende med demens-
inriktning har flyttat till Tallmon, och personalen  
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har redan inlett ett samarbete med 
omvårdnadskorttids Dagverksamheten för 
dementa har också flyttat till Tallmon och håller 
där på att hitta sina nya former. 
 
Vård och omsorg har tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och projekt-
eringsföretaget WSP inlett planering inför ny- 
eller ombyggnation av äldreboende. 
 
Övriga verksamhetsförändringar inom vård och 
omsorg är:  
- på Demenscentrum har under januari-

februari krävts en personalresurs som 
dygnet-runt tillsyn. 

- höga sjukskrivningstal i främst hemtjänsten, 
samarbete inlett med Previa, psykosocial 
enkät till personal som sammanställs av HR 
avdelningen. 

- hemtjänsten har fler brukare, med fler 
insatser än vad budgetram medger. 

- en insats som ökat är ”Aktivering”. 
Hemtjänsten har idag 77 timmar per vecka 
beviljade för insatsen, det innebär att drygt 
två heltidstjänster per vecka åtgår för att 
utföra denna insats. 

- hemtjänsten har idag 300 brukare med 1 021 
stycken insatser enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) fördelat på 210 brukare, 90 brukare har 
enbart trygghetslarm. 

- hemtjänsten utför också insatser som 
delegeras från sjuksköterska och 
arbetsterapeut, åtgärder som inte alltid kan 
planeras in tillsammans med andra insatser. 
Idag utförs 477 stycken åtgärder enligt Hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL) fördelat på 191 
brukare. 

- på korttidsenheten Tallmon, som idag 
fungerar som en enhet tillsammans med 
korttidsenheten för demenssjuka finns budget 
för 17 brukare men 15-21 personer med 
stora omvårdnadsbehov har vårdats där 
under de första sex månaderna.  

- behovet av särskilda boendeplatser ökar. 
Idag har kommunen en kö på femton 
personer. Det är en oroande trend eftersom 
kommunen just nu köper cirka 30 
boendeplatser av Attendo och kommunen 
har enbart 27 platser i egen regi.  

- om trycket på särskilda boendeplatser ökar, 
ökar även risken för vite när beslut inte 
kunnat verkställas. Personer kan inte tas 
emot i hemkommunen vid utskrivning från 
sjukhus eftersom alla platser på 
korttidsboende är belagda och beslut som 
behöver verkställas snabbt till exempel. vid 
palliativ vård, kan ta tid att verkställa.  

 

 
Åtgärdssammanfattning 
 
Under 2014 gjordes utredningar och genom-
lysningar av utjämningssystemet inom 
LSS/SFB (Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade/socialförsäkringsbalken), 

biståndshandläggning och försörjningsstöd 
som har lett till att åtgärda bristerna som har 
framkommit. Åtgärder som har vidtagits är: 

 

• genomgång av beslut och underlag för 
korrekta avgifter till utjämnings-
systemet 

• hemmaplanslösningar i stället för 
placeringar 

• utvecklad samverkan mellan individ 
och familjeomsorgen och vård och 
omsorg 

• arbete för att kunna rekrytera egna 
familjehem, kontakthem och 
kontaktfamiljer, för att minimera 
behovet av kostsamma konsulent-
stödda familjehem 

• gemensamma beredningar inom 
enheten 

• översyn av rutiner för bistånds-
handläggning och kvalitetssäkring av 
handläggningen 

• utvecklad samverkan med 
Arbetsmarknad & integration 

 
2,5 mnkr är öronmärkta för hemmaplans-
lösningar. Boendestödjare inom vård och 
omsorg har arbetat under vår och sommar 
med två ärenden, vilket har lett till att individ- 
och familjeomsorgen har undvikit institutions-
placeringar, vilket ses som en vinst för berörda 
såväl som en kostnadsbesparing.  
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Verksamhetsområden (tkr)                                   Utfall  
jan-aug 

2014 

Utfall 
Helår 
2014 

Utfall  
jan-aug 

2015 

Prognos  
 

2015 

Budget  
 

2015 

Avvikelse 
Budget/progn. 

2015 
       
Administration -6 155 -9 530 -5 072 -6 309 -6 674 365 

Utbildning -105 947 -169 888 -109 708 -179 192 -179 328 135 

KunDa* -5 737 -7 832 -5 857 -9 699 -9 867   168 

Kost -8 248 -12 997 -8 088 -13 423 - 14 478 1 055 

Vård och omsorg -79 439 -122 135 -82 131 -125 320 - 121 330 -3 990 

Bemanningsenhet** -1 227 -1 821   0  

Vega, ensamkommande  
flyktingbarn 

816 104 3 288 1 065 0 1 065 

Individ- och familjeomsorg -36 656 -58 480 -32 565 -55 338 - 53 441 -1 897 

Bostadssocialt projekt 575 0 125    

Totalt -242 018 -382 578 -240 009 -388 216 -385 118 - 3098 

*inkl tilläggsram på 1 910 tkr till KunDa 2015, överskott från 2014 till 2015 **Bemanningsenheten är flyttad till KS 2015 

 
Administration 
Under första delåret har administrationen för-
brukat knappt 5,1 mnkr, vilket motsvarar 76 % 
av budgeten. Vid samma tidpunkt 2014 hade 
71 % förbrukats. Verksamheten prognostiserar 
ett överskott på 365 tkr för helåret. 
 
Utbildning 
Utbildningsverksamheterna har förbrukat 
knappt 109,3 mnkr vilket motsvarar 61 % 
förbrukning av budgeten (60 %). Verksamhe-
ten prognostiserar ett överskott för helåret på 
135 tkr.  
 
KunDa 
Intraprenaden KunDas förbrukning på nästan 
5,9 mnkr motsvarar 59 % (59 %) av budgeten. 
Verksamheten prognostiserar ett överskott för 
helåret på 168 tkr. 
 
Kost 
Kostverksamheten har under perioden januari 
- augusti förbrukat nästan 8,1 mnkr, vilket 
motsvarar 56 % (65 %) av budgeten. 
Verksamheten prognostiserar en positiv 
prognos på drygt 1 mnkr. Den positiva 
prognosen beror på stängningen av köket vid 
Östangård samt att livsmedelsavtalet blivit mer 
fördelaktigt.  
 
Vård och omsorg 
Förbrukningen inom vård och omsorg uppgick 
till drygt 82,5 mnkr, motsvararande 68 % (72 
%) av årsbudgeten. Verksamheten 
prognostiserar ett underskott på knappt 4 mnkr 
för helåret.  
 

De personer som bor i sina hem och har hem-
tjänst, beviljas allt fler insatser, då behoven blir 
större. Insatser som ökar är bland annat led-
sagning till sjukhus och aktiviteter. 
 

Vård och omsorg hade under de första måna-
derna en hög korttidssjukfrånvaro.  
 

Vård och omsorg har svårigheter att hitta vika-
rier som anmäler tillgänglighet och vill arbeta 
på de tider som verksamheten behöver. Det 
har lett till att ordinarie personal fått arbeta 
övertid, ofta till en högre kostnad än en timvi-
karie. Många nya vikarier har introducerats och 
vissa inom flera områden, vilket har medfört 
höga kostnader. 
 

I omkringliggande kommuner och landsting har 
sommaren 2015 varit den svåraste att 
bemanna hittills medan sommaren har 
fungerat väl i Älvkarleby kommun tack vare 
hemvårdssjukgruppen som planerat sommaren 
väl.  
 

Vega 
Boendet Vega, ensamkommande flyktingbarn, 
prognostiserar för helåret ett positivt utfall med 
drygt 1 mnkr. Boendet har haft fler ungdomar 
inskrivna än budgeterat. Den internationella 
flyktingsituationen kan dock riskera att bristen 
på boendeplatser leder till ökade kostnader 
inom Individ- och familjeomsorgen.] 
 

Individ- och familjeomsorg 
Under årets första åtta månader har individ- 
och familjeomsorgen förbrukat 32,6 mnkr, 
vilket motsvarar 61 % av budgeten (85 %). 
Verksamhetens prognos för helåret är ett 
underskott på nästan 1,9 mnkr. 
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Väsentliga händelser 
Mångfalden ökar i skolan vilket medför ett ökat 
behov av studiehandledare i modersmål samt 
lärare i svenska som andra språk. 
 
Utbildningsverksamheterna satsar på kom-
munövergripande fortbildning för lärare i IKT 
(informations och kommunikationsteknik) till-
sammans med Uppsala universitet, Skol-
verkets Läslyft samt ledarskapet i klassrummet 
i samarbete med ”Bättre ledare”. Verksam-
heten fortsätter att arbeta med Matematiklyftet, 
i annan form, under ledning av en förstelärare.  
 
Älvkarleby kommun ingår i den tredjedel av 
landets kommuner som deltar i SKL:s 
(Sveriges kommuner och landstings) satsning 
för att utveckla skolans styrning och ledning, 
Pisa 2015. Satsningen är inriktad mot att höja 
resultaten i matematik. Hela kedjan av 
politiker, förvaltning, skolledare och lärare 
träffas regelbundet och samverkar dessutom 
med nätverk i andra kommuner. 
 
Nio lärare har anställts som förstelärare med 
olika uppdrag inom IKT, matematik, SO-ämnet 
och läsinlärning, med syfte att höja elevernas 
resultat. 
 
325 elever är inskrivna på KunDa. Det är 
fortfarande kö på elever som har rätt att börja 
på sfi (svenska för invandrare) Antagning görs 
löpande så snart plats finns. En omfattande 
ombyggnation för ökade och mer anpassade 
lokalytor har påbörjats. 
 
IM-eleverna som nyttjar fritidsgården Träffens 
lokaler planeras kunna flytta tillbaka till KunDas 
lokaler i december.  
 
Ett projekt inom IM (introduktionsprogrammet) 
är påbörjat efter ansökan om medel till 
Skolverket. Projektet syftar till att kvalitets-
utveckla yrkesintroduktionen. Ett annat projekt 
”# jag med” med syfte att förhindra avhopp från 
gymnasiet är sökt inom länet och i samverkan 
med andra aktörer i flera län och § 37-medel 
(förordning om statlig ersättning för insatser för 
vissa utlänningar). Projektet startar under 
hösten och pågår till mars 2016 då nästa fas 
inleds. 

I samverkan med arbetsplatserna inom vård- 
och omsorg prövas en ny form av 
arbetsplatsförlagt lärande för de vuxna som 
studerar för att kunna arbeta som 
undersköterskor. 

 

 
Under perioden januari–augusti 2015 har 
kostverksamheten serverat drygt 240 000 
måltider bestående av frukost, lunch, 
mellanmål och middag. Det råder brist på 
utbildad personal vilket medför att kostverk-
samheten har svårigheter att rekrytera kockar 
till tillagningsköken. 
 
Två till tre grupper i hemtjänsten har inlett ett 
projekt utifrån den så kallade Skönsmo-
modellen som utarbetats i Sundsvall. Modellen 
bygger på Vanguardmetoden, en slags Lean-
metod. En projektplan har utarbetats, arbets-
grupper har bildats för att arbeta utifrån Check-
Plan-Do. Checkfasen har inletts. Projektplanen 
ska revideras och även informeras till 
Utbildnings- och omsorgsnämnden.  
 
Vård och omsorgs chefer har nu avslutat 
SKL:s program för ledningsgrupper Leda för 
resultat. 
 
Alla teamchefsposter vid Individ och familje-
omsorgen är tillsatta. Dock kvarstår att tillsätta 
socialsekreterare för barn/ungdom då dessa är 
svåra att rekrytera i hela landet. Chefen för 
Individ- och familjeomsorgen har varit obesatt 
sedan februari månad och ett nytt 
rekryteringsföretag kommer att ansvara för den 
rekryteringen. 
 
Inom öppenvården har en familjestödjare 
anställts sedan december 2014, med medel 
från regeringens så kallade Prio-satsning 
(psykisk ohälsa – plan för riktade insatser). 
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Finansförvaltningen (tkr) Utfall  
jan-aug 

2014 

Utfall  
helår 
2014 

Utfall  
jan-aug 

2015 

Prognos  
 

2015 

Budget 
 

2015 

Avvikelse 
Budget/progn. 

2015 
       
Intäkter 319 053 476 756 337 284 508 787 506 590 2 197 
Kostnader -18 006  -28 079 -20 045 -28 881 -28 335 -546 
VERKSAMHETENS       
NETTOKOSTNADER 301 047 448 678 317 240 479 906 478 255 1 651 

 
Ansvarsområde  
 
Finansförvaltningen ansvarar bland annat för 
pensionskostnader, skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning samt finansnetto. 
 
Pensioner  
Prognos, uttagen i december 2014, pekar på 
att dessa kostnader hamnar något över 
budget, - 536 tkr. 
 
Personalomkostnadspåslag 
Personalomkostnadspåslaget är för högt 
budgeterat men tack vare beslut om åter-
betalning av inbetalda premier för avtals-
försäkringar från 2004 prognosticeras 
sammantaget ett överskott på 1,0 mnkr. 
Beräkningen av AFA-pengarna är preliminär 
och utbetalning sker fjärde kvartalet 2015. 

 
Skatteintäkter 
Enligt skatteprognosen per augusti från 
Sveriges Kommuner och Landsting blir 
intäkten 388,5 mnkr, vilket är ca 2,1 mnkr lägre 
än budget. 
 
Kommunalek. utjämning/generella statsbidrag 
Fastställd nettointäkt uppgår till 75,7 mnkr 
vilket överstiger budgeten med 2,0 mnkr. 
Justeringar har inte gjorts för de av regeringen 
aviserade förändringar av bl.a. arbetsgivar-
avgift för ungdomar. 
 
Kommunal fastighetsavgift  
Budgeterad intäkt uppgår till 16,4 mnkr, medan 
det preliminära utfallet beräknas bli 16,5 mnkr.  
 
Finansnetto (exkl. finansiella pensionskostn.) 
Det låga ränteläget bidrar till att generera ett 
överskott på budgeterade räntekostnader. 
Ränteintäkterna minskar också till följd av att 
Älvkarleby vatten nu reglerat sin skuld till 
kommunen. Sammantaget visar prognosen på 
ett överskott på 1,4 mnkr. 
 

 
Sammanfattande analys av prognosen  
 
Finansförvaltningen beräknas göra ett totalt 
överskott på 1,7 mnkr. De stora posterna 
hänför sig till AFA-medel, (+3,5 mnkr), medan 
budgeten för personalomkostnadspåslaget är 
för högt budgeterat (-2,5 mnkr).  
 
Lägre upplåningskostnader, (+1,9 mnkr), lägre 
ränteintäkter (-1,0 mnkr) samt högre borgens-
avgift (+0,2 mnkr) ger ett positivt finansnetto  
(+1,0 mnkr).  
 
Prognosen för skatteintäkterna har försämrats 
(-2,1 mnkr) sedan budgettillfället medan 
prognosen för utjämningen (2,0 mnkr) 
förbättrats.  
 
Tack vare att vi har genomfört en extern 
upplåning åt Älvkarleby Vatten AB och att de i 
sin tur har återbetalat de internt förmedlade 
lånen på drygt 60 mnkr har kommunen för 
närvarande en överlikviditet. En viss del av 
denna överlikviditet har använts för lösen av 
tre stycken lån när dessa förföll till betalning 
under 2015. 
 

Verksamhetsförändringar  
Vi har anslutit vår finansverksamhet till 
Kommuninvests verksamhetssystem KI Finans 
för att förbättra uppföljning och prognostisering 
av kommunens finansverksamhet. Ekonomi-
avdelningen har under året arbetat fram 
finanspolicy, kreditpolicy, en inköps- och upp-
handlingspolicy samt ett attest- och utan-
ordningsreglemente.  
 
 

 



Redovisning Redovisning Redovisning Prognos Avvikelse 
jan - aug. helår jan - aug. helår budget/prognos

2014 2014 2015 2015 2015

Revision
Intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader -396 -591 -410 -625 5
Nettokostnader -396 -591 -410 -625 5

Kommunstyrelse 
Intäkter 3 561 5 377 3 189 4 516 409
Kostnader -30 896 -47 012 -33 237 -51 581 -212
Nettokostnader -27 336 -41 635 -30 048 -47 065 197

Samhällsbyggnadsnämnd
Intäkter 30 058 49 982 32 511 52 084 3 582
Kostnader -52 612 -83 677 -51 987 -87 779 -1 247
Nettokostnader -22 554 -33 695 -19 476 -35 695 2 335

Utbildnings- och omsorgsnämnd
Intäkter 35 558 55 905 38 993 62 850 2 866
Kostnader -277 576 -438 483 -279 003 -451 066 -5 964
Nettokostnader -242 018 -382 578 -240 009 -388 216 -3 098

Driftprojekt
Intäkter 5 188 6 456 120 120 120
Kostnader -5 337 -7 025 -262 -262 -262
Nettokostnader -150 -569 -142 -142 -142

Finansförvaltning
Intäkter 319 053 476 756 337 284 508 787 2 197
Kostnader -18 006 -28 079 -20 045 -28 881 -546
Nettokostnader 301 047 448 677 317 240 479 906 1 651

SUMMOR
Intäkter 393 418 594 476 412 098 628 357 9 174
Kostnader -384 823 -604 867 -384 943 -620 194 -8 226
Nettokostnader 8 595 -10 391 27 155 8 163 948

Driftredovisning (tkr)
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Redovisning Redovisning Prognos Avvikelse budget/
jan-aug 2014 jan-aug 2015 helår 2015 prognos 2015

Kommunstyrelse
Utgifter 1 665 465 600 2 115

Samhällsbyggnadsnämnd
Utgifter 13 917 3 655 12 607 11 409

Utbildn.-och omsorgsnämnd
Utgifter 1 606 478 758 4 487

SUMMA 
NETTOINVESTERINGAR 17 188 4 598 13 965 18 012

Redovisning Redovisning Prognos Avvikelse budget/
jan-aug 2014 jan-aug 2015 helår 2015 prognos 2015

Samhällsbyggnadsnämnd
Sandvägen 195 0 0 0

Folkets hus Älvkarleby 5 0 0 0

SUMMA 
NETTOINVESTERINGAR 200 0 0 0

Budget Redovisning
2015 jan-aug 2015

Åtg. ren. lakvatten Dragmossen 6 750 48

Inventarier kost 3 985 158

Uppr Tennis/Skate Rotskär 1 650 0

Byte till kvicksilverfri vägbelysning 1 500 1 430

Ny ispist/rörmatta ishallen 1 500 45

Ny sarg ishallen 1 500 9

Bredband Västanå/Älvkarlebö 1 300 0

It-utrustning 1 200 453

Ny förskola Älvkarleby 1 000 55

Sammanställning över större investeringar

Investeringsredovisning (tkr)

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

2014 2015 2015 2015

Verksamheternas intäkter 1 51 879 51 205 88 842 17 135
Verksamheternas kostnader 2 -336 276 -333 452 -543 876 -17 196
Avskrivningar 3 -8 851 -9 775 -15 526 -414

Verksamheternas 
nettokostnader -293 248 -292 022 -470 559 -475

Skatteintäkter 4 247 098 258 874 388 492 -2 108
Generella statsbidr. och utj. 5 56 124 61 630 92 235 2 135
Finansiella intäkter 6 1 759 1 255 1 601 -574
Finansiella kostnader 7 -3 139 -2 581 -3 605 1 970

Resultat före extraordinära 
poster 8 595 27 155 8 163 948

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

PERIODENS/ÅRETS 
RESULTAT 8 595 27 155 8 163 948

Resultaträkning (tkr)
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Not Delår Bokslut Delår Prognos
2014 2014 2015 bokslut 2015

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillg. 8 985 1 107 898 1 378
Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggn o tekniska anl. 9 231 432 232 544 228 816 233 023
Maskiner och inventarier 10 9 378 9 801 8 446 7 375

Finansiella anläggningstillg. 11 97 914 97 563 38 810 38 810

Summa anläggningstillg. 339 710 341 014 276 970 280 586

Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter m.m. 12 5 944 7 027 7 036 7 036
Fordringar 13 31 672 39 513 33 216 33 300
Kortfristiga placeringar 14 989 1 040 1 040 1 040
Kassa och bank 15 20 859 20 909 43 016 34 047

Summa omsättningstillg. 59 464 68 490 84 309 75 423

SUMMA TILLGÅNGAR 399 174 409 504 361 279 356 009

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER

Eget kapital
Årets resultat 16 8 595 -10 391 27 155 8 163
Resultatutjämningsreserv 0 0 0
Övrigt eget kapital 127 823 127 823 117 432 117 432
Summa eget kapital 136 418 117 431 144 587 125 595

Avsättningar
Pensioner 17 41 283 42 192 42 575 42 766
Övriga avsättningar 18 3 860 3 860 2 648 2 648

Summa avsättningar 45 143 46 052 45 223 45 414

Skulder
Långfristiga skulder 19 144 300 154 650 104 500 100 000
Kortfristiga skulder 20 73 313 91 370 66 969 85 000

Summa skulder 217 613 246 020 171 469 185 000

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR, SKULDER 399 174 409 504 361 279 356 009

Ansvarsförb. för pensioner 24 236 208 229 592 226 466 224 748

Borgensförbindelser 25 92 314 92 010 101 780 111 000

Balansräkning (tkr)
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Not Delår Delår Prognos Avvikelse budget/
2014 2015 bokslut 2015 prognos 2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 8 595 27 155 8 163 -948

Justering för av- och nedskrivningar 8 851 9 775 15 526 -2 026

Justering för avsättningar 1 578 -829 -638 3 390

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 19 025 36 101 23 051 416

Exploateringsfastigheter mm 21 -201 -9 -9 9

Kortfristiga fordringar 5 077 6 297 6 213 -6 213

Kortfristiga skulder -13 806 -24 401 -6 370 6 370

0
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 10 095 17 988 22 885 582

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anl tillgångar 21 -17 188 -4 598 -13 965 -18 012

Försäljning av materiella anl tillgångar 86 115 115 -115
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -17 102 -4 483 -13 850 -18 127

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Minskning av långfristiga fordríngar 22 349 58 752 58 752 -70 552

Ökning/Minskning av långfristiga skulder 23 -8 800 -50 150 -54 650 65 314

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten -8 451 8 602 4 102 -5 238

PERIODENS KASSAFLÖDE -15 458 22 107 13 137 -22 783
(inkl. kortfr plac)

Likvida medel vid periodens början 37 307 21 950 21 950 -4 079

Likvida medel vid periodens slut 21 848 44 057 35 087 -26 862

Periodens kassaflöde enligt 
balansräkningen -15 458 22 107 13 137 -22 783

Kassaflödesanalys (tkr)
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Noter (tkr)

Delår 2014 Delår 2015

393 418 412 098

-22 635 -23 583

-3 816 -5 107

-55 638 -61 067

-10 592 -11 009

-1 759 -1 255

-247 098 -258 874

51 879 51 205

-384 823 -384 943

22 635 23 583

3 816 5 107

8 851 9 775

10 106 10 446

3 139 2 581

-336 276 -333 452

-8 851 -9 775

-8 851 -9 775

246 480 258 995

-345 -366

963 245

247 098 258 874

51 321 56 035

Strukturbidrag 634 637

2 268 4 257

1 415

Regleringsavgift 0 -237

-10 106 -10 209

10 592 11 009

Generella bidrag 0 138

56 124 61 630

1 086 586

99 16

Utdelning aktier och andelar 338 315

Borgens/kreditavgift 227 319

Övriga finansiella intäkter 10 19

1 759 1 254

Räntekostnader -2 701 -2 133

Ränta pensionsavsättning -323 -362

Dröjsmålsräntor -5 -5

-110 -82

-3 139 -2 582

Finansiella intäkter

Skatteintäkter

Not 1 Verksamheternas intäkter
Från driftredovisningen

Interna poster

Internränta

Statlig utjämning

Kommunal fastighetsavgift

Summa verksamhetens  intäkter

Not 2 Verksamheternas kostnader
Från driftredovisningen

Interna poster

Internränta

Avskrivningar

Statlig utjämning

Avgår finansiella kostnader

Summa verksamhetens kostnader

Not 3 Av-/nedskrivningar
Avskrivningar

Summa av/nedskrivningar

Not 4 Skatteintäkter
Preliminära medel för januari-augusti

Preliminär slutavräkning 2013/2014 

Preliminär slutavräkning 2014/2015(8/12-delar av)

Summa skatteintäkter

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning

Kostnadsutjämning

Regleringsbidrag

Avgift för LSS utjämning

Fastighetsavgift

Summa generella statsbidrag och utjämning

Not 6 Finansiella intäkter
Räntor på utlåning till de kommunala bolagen

Räntor på likvida medel och utlåning

Summa finansiella intäkter

Not 7 Finansiella kostnader

Bankavgifter

Summa finansiella kostnader
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Noter (tkr)

Delår 2014 Delår 2015

Ingående värde 696 1 107

Årets investeringar 441 23

Avskrivningar -152 -231

Nedskrivningar 0 0

Försäljningar 0 0

Utgående värde immateriella tillgångar 985 898

13 078 13 045

0

0

0

0

13 078 13 045

168 666 173 445

11 277 1 401

-5 710 -5 981

-86

0

174 148 168 864

31 401 34 144

2 113 2 135

-1 001 -1 149

0

0

32 513 35 131

2 414 2 568

0 48

-62 -67

0 -115

0 0

2 353 2 434

9 341 9 341

0 0

0 0

0 0

0 0

9 341 9 341

224 900 232 544

13 391 3 584

-6 772 -7 197

-86 -115

0 0

231 432 228 816

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar

Not 9 Materiella anläggningstillgångar
Markreserv
Ingående värde

Periodens investeringar

Avskrivningar

Försäljningar

Nedskrivning

Utgående värde

Verksamhetsfastigheter
Ingående värde

Periodens investeringar

Avskrivningar

Försäljningar 

Nedskrivning

Utgående värde

Publika fastigheter
Ingående värde

Periodens investeringar

Avskrivningar

Försäljningar 

Nedskrivning

Utgående värde

Fastigheter för annan verksamhet
Ingående värde

Periodens investeringar

Avskrivningar

Försäljningar 

Nedskrivning

Utgående värde

Exploateringsmark
Ingående värde

Periodens investeringar

Avskrivningar

Försäljningar

Nedskrivning

Utgående värde

Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående värde

Periodens investeringar

Avskrivningar

Försäljningar 

Nedskrivning

Summa utgående värde 
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Noter (tkr)

Delår 2014 Delår 2015

934 717

0 70

-144 -144

0 0

0 0

790 643

7 009 9 084

3 357 895

-1 777 -2 201

0 0

0 0

8 588 7 777

6 0

0 26

-6 -1

0 0

0 0

0 25

7 948 9 801

3 357 991

-1 927 -2 347

0 0

0 0

9 378 8 446

2 000 2 000

28 135 28 135

5 000 5 000

1 1

500 500

35 636 35 636

777 777

1 588 1 588

2 365 2 365

432 432

Skutskärs IF Bandy 0 378

59 482 0

59 914 809

97 914 38 810

Not 10 Maskiner och inventarier
Maskiner
Ingående värde

Periodens investeringar

Avskrivningar

Försäljningar

Nedskrivning

Utgående värde

Inventarier
Ingående värde

Periodens investeringar

Avskrivningar

Försäljningar

Nedskrivning

Utgående värde

Bilar och andra transportmedel
Ingående värde

Periodens investeringar

Avskrivningar

Försäljningar

Nedskrivning

Utgående värde

Summa maskiner, inventerier m m
Ingående värde

Periodens investeringar

Avskrivningar

Försäljningar

Nedskrivningar

Summa utgående värde

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Aktier och andelar i externa föreningar och företag

FSF AB

Aktier i Bionär

Aktier i AB Älvkarlebyhus

Revers Älvkarleby Vatten AB

Älvkarleby Vatten AB

Gästrike Vatten AB

Summor aktier och andelar

Obligationer och värdepapper
Revers Gästrike Räddningstjänst

Summor långfristiga fordringar

Summa finansiella anläggningstillgångar

Kommuninvest förlagslån

Summor obligationer och värdepapper

Långfristiga fordringar
Kommuninvest
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Noter (tkr)

Delår 2014 Delår 2015

Exploateringsfastigheter
5 692 6 995

200 0

5 892 6 995

Ingående värde IT förråd 51 0

1 9

52 9

Ingående värde förråd Tekniska 0 32

Investering förråd Tekniska 0 0

0 32

5 944 7 036

3 693 1 381

97 30

2 189 47

3 178 2 581

21 262 28 058

260 632

0 0

692 486

302

31 672 33 216

987 1 038

2 2

989 1 040

2 11

20 857 43 005

20 859 43 016

127 823 117 432

8 595 27 155

136 418 144 587

 *varav underhållsfond Sandören 51 0

32 075 33 290

1 149 973

8 060 8 312

41 283 42 575

3 860 3 860

Utbetalning 2014/2015 0 -1 212

3 860 2 648

28 400 27 000

115 900 77 500

144 300 104 500

Not 12 Exploateringsfastigheter mm

Utgående värde exploateringsfastigheter

Ingående värde

Investering under året

Utgående värde exploateringsfastigheter

Förråd

Investering IT-förråd

Utgående värde förråd tekniska

Utgående värde IT-förråd

Not 13 Fordringar
Kundfordringar

Fordringar hos anställda

Kortfristig del av långfristig fordran

Moms

Interimsfordringar

Övriga kortfristiga fordringar

Upplupna skatteintäkter

Fordringar hos staten

Upplupna ränteintäkter

Summa fordringar

Not 16 Eget kapital

Not 14 Kortfristiga placeringar
Aktier och andelar

Obligationer och förlagsbevis

Summa kortfristiga placeringar

Ingående värde *

Periodens resultat

Utgående värde

Not 17 Pensioner
Avsatt till pensioner exkl garanti- och visstidspens.

Not 15 Kassa och bank
Kontantkassa

Bank

Summa kassa och bank

Avsatt till garanti- och visstidspensioner

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

Summa avsatt till pensioner

Not 18 Övriga avsättningar
Medfinansiering citybanan

Summa övriga avsättningar

Not 19 Långfristiga skulder
Banker

Kommuninvest

Summa långfristiga skulder
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Noter (tkr)

Delår 2014 Delår 2015

12 200 9 800

11 550 9 995

302 104

10 237 10 696

5 045 4 207

8 058 6 213

156 215

7 387 7 849

15 696 16 758

586 754

Förutbetalda skatteintäkter 1 596 57

500 321

73 313 66 969

17 188 4 598

201 9

1 459 58 752

Nyinvestering  Älvkarleby vatten -1 110 0

349 58 752

-8 800 -6 550

Lösen av lån -29 100 -43 600

Nyupplåning 29 100 0

-8 800 -50 150

193 888 184 547

1 412 1 015

138 1 225

Sänkning av diskonteringsränta 0 0

-5 003 -5 109

0 0

-695 0

-114 417

189 626 182 096
Ansvarsför. förtroendevald som inte ingår i ord. pensionsber. 466 156

46 116 44 214

236 208 226 466

85 500 95 275

89 89

5 905 5 905

820 511

92 314 101 780

Not 20 Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristig upplåning (amorteringar 

inom 12 månader efter periodslutet)

Leverantörsskulder 

Momsskuld

Summa investering anläggningstillgångar

Personalens källskatter, arbetsgivaravgifter m m

Upplupna löner inkl personalomkostnader

Upplupna semesterlöner inkl personalomkostnader

Upplupna räntekostnader

Upplupen pension individuell del inkl löneskatt

Interimsskulder

Summa exploateringsfastigheter förråd mm

Not 22 Minskning av långfristiga fordringar

Älvkarleby vatten AB (amortering)

Skulder till staten

Övriga kortfristiga skulder

Summa kortfristiga skulder

Not 21 Årets investering/exploatering

Summa minskning av långfristiga fordringar

Not 23 Minskning av långfristiga skulder
Amortering

Summa minskning av långfristiga skulder

Not 24 Ansvarsförbindelse pensioner
Ingående pensionsskuld

Ränteuppräkning

Basbeloppsuppräkning

Utbetalningar

Aktualisering

Bromsen

Övrig post

Kommunala bolag

Kommunalt förlustansvar 40 % av låneskulden

Bostadsrättsföreningar

Övriga borgensförbindelser

Summa borgensförbindelser

Ansvarsförbindelse per 31 augusti

Löneskatt 24,26 %

Summa ansvarsförbindelser pensioner

Not 25 Borgensförbindelser
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Lagar och normgivning 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
lagen om kommunal redovisning och rekomm-
endationer från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR) med undantag för det som redovisas 
under rubriken ”Avvikelse från redovisnings-
principer”.  
 

Generella principer 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sanno-
likt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan be-
räknas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed 
de beräknas inflyta. 
 
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaff-
ningsvärde där inget annat anges. 
 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har 
skett enligt god redovisningssed. 
 
Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts 
post för post till det lägsta av verkligt värde och 
anskaffningsvärdet. 
 

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

Intäkter 
Investeringsbidrag tas fr.o.m. 2010 upp som för-
utbetald intäkt och redovisas bland långfristiga 
skulder och periodiseras över anläggningens 
nyttjandeperiod. 
 

Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen 2014 för skat-
teintäkter baserades på SKL:s december-
prognos 2014 i enlighet med rekommendation 
RKR 4.2. Efter bokslutets upprättande har SKL 
publicerat en ny prognos som pekar på ett utfall 
som avviker från tidigare prognos som till sin 
helhet har belastat perioden jan – aug. Prognos 
för slutavräkning 2015 har till 2/3 tillgodogjorts 
perioden. 
 

Kostnader 
Avskrivningar 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 
görs med linjär avskrivning utifrån beräknad  
 
 
 

 

nyttjandeperiod baserad på anskaffningsvärdet 
exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i  
form av mark, konst och pågående arbeten görs 
inga avskrivningar 
 

Avskrivningstider 
Följande avskrivnings tider tillämpas normalt i 
kommunen:  
 

Byggnader och tekniska  
anläggningar   5 - 50 år 
 

Fordon, maskiner och 
inventarier 3 – 15 år   
 

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

Gränsdragning mellan kostnad och 
investering 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år 
klassificeras som anläggningstillgång om belop-
pet överstiger gränsen för mindre värde. Grän-
sen för mindre värde har satts till ett halvt pris-
basbelopp och gäller som gemensam gräns för 
materiella och immateriella tillgångar.  
 

Finansiella tillgångar 
Samtliga av kommunens placeringsmedel är 
klassificerade som omsättningstillgångar och är 
värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och marknadsvärdet.  
 

Pensioner 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställ-
da i kommunen är beräknade enligt RIPS07. 
 

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

Avvikelse från redovisningsprinciper 
Ingen justering av timlöner och OB-ersättning 
har gjorts. Skulden uppgår till samma belopp 
som i bokslut 2014. 
 

Kommunen har under året påbörjat arbetet med 
komponentredovisning och målet är att införa 
komponentredovisning fr.o.m. 2016. 
 

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

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

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

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

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

Balansräkningens tillgångssida uppdelas i om-
sättningstillgångar och anläggningstillgångar. 
Omsättningstillgångar består av likvida medel 
och tillgångar som på kort tid kan omvandlas till 
likvida medel. Anläggningstillgångar är fast och 
lös egendom avsedd för stadigvarande innehav 
t.ex. byggnader, maskiner och fordon. 
 

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

Eget kapital är differensen mellan tillgångar och 
skulder och indelas i rörelsekapital och anlägg-
ningskapital.  
 

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

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

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

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

Investeringsredovisning 
 

Årets investeringar - 
investeringsbidrag 

=  
Nettoinvesteringar 

Kassaflödesanalys 
 

Tillförda likvida medel – 
använda likvida medel 

= 
Förändring av likvida 

medel 

DRIFTREDOVISNING 
 

Budgeterade och 
redovisade kostnader och 

intäkter för löpande 
verksamhet. 

Resultaträkning 
 

Intäkter – kostnader 
= 

Förändring av eget 
kapital. 

Balansräkning 
 

Anläggningstillgångar 
Omsättningstillgångar  

Eget kapital  
Avsättningar 

Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 

. 



Ordlista 
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Anläggningstillgång 
En tillgång som ska användas permanent i 
verksamheten. t.ex. fastigheter, maskiner och 
bilar. 
 
Avskrivning 
En kostnad som ska motsvara tillgångens 
värdeminskning. Dessa kostnader för 
tillgången fördelas över det antal år som 
avskrivningstiden är vald att ske. En maskin 
som köptes för t ex 100 000 kronor och 
avskrivningen sker på fem år, blir 
avskrivningen 20 000 kronor år (100 000/5). 
 
Avsättning 
Pengar sätts av för en skuld som uppstått men 
som ännu inte behöver betalas. Denna 
reservation görs för t ex skatteskulder som ska 
betalas. Vanligt är bl a att pengar för att betala 
pensioner till personalen i framtiden avsätts. 
 
Balansräkning 
Visar värdet på kommunens tillgångar, skulder 
och eget kapital, som det var på sista dagen 
för året. Den dagen benämns också balans-
dagen. 
  
Extraordinär intäkt/kostnad 
Intäkter och/eller kostnader som påverkar 
resultatet men inte anses normala för 
verksamheten. 
 
Finansiell 
Betyder att det handlar om pengar och dess 
värde. 
 
Finansnetto 
Skillnaden mellan finansiella intäkter och 
finansiella kostnader, det vill säga ränteintäkter 
och räntekostnader. 
 
Intäkt 
Är försäljningsvärdet av de prestationer (varor 
och tjänster) som levererats eller utförts under 
en viss tidsperiod. 
 
Kapitalvinst och kapitalförlust 
Uppstår genom att tillgångarnas värden 
förändras. Kapitalvinst uppstår t ex om en aktie 
säljs till ett högre pris än den köpts för. 
 
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen visar förändringen av 
likvida medel under året. 
 
 
 
 
 

 
Kostnad 
Är utgifterna för de resurser kommunen/ 
företagen förbrukar under en viss tidsperiod. 
 
Likviditet 
Beskriver den kortsiktiga betalningsförmågan, 
med andra ord förmågan att betala de löpande 
utgifterna. Bedöms utifrån om kommunen har 
omsättningstillgångar som relativt snabbt kan 
omvandlas till pengar för att betala de 
kortsiktiga skulderna och löpande utgifter. 
 
Mnkr 
Miljontal kronor 
 
Nettokostnad 
Netto innebär efter avdrag. Nettokostnad för 
kommunen blir således driftkostnader efter 
avdrag för driftbidrag, avgifter samt 
ersättningar. 
 
Nyckeltal  
Är olika jämförelsemått, för att t ex jämföra 
mellan olika år inom samma kommun eller för 
att jämföra kommunerna emellan. Exempel på 
nyckeltal är soliditet och likviditet. 
 
Omsättningstillgång 
Tillgångar som inte är anläggningstillgångar, 
det vill säga innehas inte för stadigvarande 
bruk i verksamheten. Istället är det vad som 
kan omsättas/förvandlas till pengar relativt 
snabbt. Exempel är varulager och fordringar, 
men även likvida medel (bl.a. pengar). 
 
Resultaträkning 
Visar intäkter och kostnader för kommunen 
under det gångna året. Utvisar om det är vinst 
eller förlustresultat för räkenskapsåret. 
 
Rörelsekapital 
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och 
kortfristiga skulder. 
 
Soliditet 
Mäter betalningsförmågan på lång sikt, med 
andra ord möjligheten att betala sina skulder 
med egna medel. 
 
Tkr 
Tusental kronor 
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Innehållsförteckning sida 

Attraktiv kommun  2-4 

Långsiktig och hållbar utveckling  5-6 

God service  6-8 

Demokrati och delaktighet  8-9 

God ekonomisk hushållning   9-10 
 
 
 
 
 
 
Beskrivning av färgkoder och trendpilar 
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Målområde – Attraktiv kommun

 

Nyckeltal Måluppfyllelse Trend 

  Antal medborgare  9300/2020 
 

  

  Besöksnäringen ska öka med 25 % till år 2020 (från 
omsättningen 2010, 13,5 mnkr) 

- - 

  Nyföretagande 11 företag/1000 inv./år (5,7 nya företag år 
2013)  

 

  Uppföljning av antalet i % av företag som är verksamma efter 
två år. 

- - 

 
Statistikunderlag för bedömning av måluppfyllelsen – Attraktiv kommun 
 

 

Mål – Antalet medborgare minst 9 300 personer år 2020 

 

 

 

 
Källa: SCB 

 

 
Mål – tillgång till ett varierat utbud av olika boendeformer 

 
Det finns inget nyckeltal, på kommunfullmäktigenivå, kopplat till målet, dock har Kommunfullmäktige 
har beslutat om en tillväxtstrategi. Strategin omsätts i konkreta insatser under perioden 2015- 2020.  
I den årliga budgeten definieras insatserna ytterligare genom beslut om resurser och särskilda 
uppdrag. Specifikt för infrastruktur och bostäder finns att läsa enligt nedanstående punkter och bild 
”Älvkarleby ska”.  
 

 Älvkarleby kommun kännetecknas av ett harmoniskt tempo och boendemiljöer med hög 
kvalitet. Service och handel koncentreras till centralorten Skutskär, som är den största 
tätorten i norduppland.   

Älvkarleby kommuns befolkning första halvåret 2015 är enligt 
Statistikska centralbyrån (SCB) 9 284 invånare, motsvarande 
period år 2014 var 9 150 invånare (för 2014 hade vi 9 169 
invånare), år 2013 var invånarantalet 9 131. Vilket talar för att, 
helårsstatistiken för invånarantalet 2015, med största sannolikhet 
kommer att landa på eller i närheten av 9 300 invånare. 
Kommunen kommer därför att ha ökat sitt invånarantal med ca 1,4 
% i förhållande till år 2014. Det tyder på att målet för 2020 uppnås 
redan vid år 2015. 
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 Ett väl fungerande lokalsamhälle omfattar bostäder, service och omsorg för livets alla faser 
och tillgång till arbete, men också ett rikt utbud av kultur och fritidssysselsättning som bidrar 
till god folkhälsa och rekreation.    

 Kommunen underlättar för befintliga och nya invånare att välja en hållbar livsstil och att 
kombinera sitt boende med företagande eller intressen, t ex hästgårdar och fiske. 
  

                          
Utveckling gällande tillgången på bostäder och lägenheter har hämtas från Statistiska centralbyrån 
(SCB). 
 

 
 

 
Mål – utveckla, bevara och marknadsföra våra naturmiljöer 

 
 

Kommunfullmäktiges nyckeltal: Besöksnäringen ska öka med 25% till år 2020 (från 
omsättningen 2010, 13,5 mnkr)  
 
Tidigare köpte kommunen in en rapport från Resurs AB där bland annat besöksnäringens 
utveckling togs med. Kostnaden för att ta fram detta nyckeltal är 10 tkr och föreslås därför tas bort. 
Då rapporten i dagsläget inte köps in är det svårt att bedöma måluppfyllelsen på nyckeltalet.  

 
Mål – ett rikt kultur- och föreningsliv med fokus på barn och unga 

 
Det finns inget nyckeltal, på kommunfullmäktigenivå, kopplat till målet. 

 

                                    

    Källa: Älvkarleby kommuns tillväxtstrategi 
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Mål – främja ett starkt näringsliv 
 

 
 

    

 
Källa: SCB:s företagsdatabas, visar antal nya företag per 1 000 invånare. 2010 skedde en stor ökning i nyföretagandet 
jämfört med tidigare år. Anledningen till det är främst ändrade regler för att sätta aktivitetsstatus för företag. 
 

Kompletterande nyckeltal 

 

 
Källa: Företagsklimat  
 

 

 
 

Fakta om metod för resultaten på företagsrankingen 
 
Intervjuperiod januari-april 2015 
• Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv 
• Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer 
• Antal svar i Älvkarleby kommun från företagare: 74 (52%) 
• Antal svar i Älvkarleby kommun från politiker: 17 (55%) 
• Antal privata arbetsplatser i kommunen med minst en anställd:178 
 
Källa: Företagsklimat 

 

 
Källa: Företagsklimat 
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Målområde – Långsiktig och hållbar utveckling 

 
 

Nyckeltal Måluppfyllelse Trend 

  Arbetslösheten halverad till år 2020  ( 29% år 2013) 
 

  

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

 

  Minskad energianvändning 10% år 2014, 20% år 2020 (2010) 
   

 

  Fortsatt och utvecklad samverkan med andra kommuner - - 

 
 

Statistikunderlag för bedömning av måluppfyllelsen – långsiktig och hållbar 
utveckling 
 

 
Mål – minskad arbetslöshet och utanförskap

   

  

 

 

 
Källa: Arbetsförmedlingen och SCB. 

 

 
Mål – minskad miljöpåverkan

 

 

År 2014 i jämförelse med år 2010 har 
energianvändningen gått ner med 
35,9% vilket innebär att målet till 2020 
redan har nåtts. 
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Mål – fortsatt och utvecklad samverkan med andra kommuner

 
Det finns inget nyckeltal, på kommunfullmäktigenivå, kopplat till målet men i nedanstående tabell 
finns en sammanställning på kommunens samverkan med olika parter.  
 

Kommunala förbund Kommunala bolag Samordning 

Gästrike Räddningsförbund Gästrike vatten IT-centrum 

Gästrike återvinnare  Lönecentrum 

Inköp Gävleborg  Överförmyndare 

Region- och 
samordningsförbundet i 
Uppsala län 

 Parkeringstillstånd 

  Alkoholtillstånd 

  Kartverksamhet 

  Konsumentvägledning 

  Skuld- och budgetrådgivning 

 
Målområde – God service 

 

Nyckeltal Måluppfyllelse Trend 

  Alla ska vara behöriga till gymnasieutbildning 
  

  

  Övergång till högre utbildning ska öka till 35% år 2015 (30% år 
2011)   

 

  Utöka bemanningen inom vård och omsorg 
  

 

  90% av alla hushåll ska ha tillgång till bredband år 2020 
  

 

 
Statistikunderlag för bedömning av måluppfyllelsen – god service 
 

Mål – framgångsrik skola
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Källa: Kolada 
 

För att en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program krävs lägst betyget 
godkänd i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Den som väljer att 
söka till ett yrkesprogram måste ha godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta. 
Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program och nivå, är 
det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. 
 

Kostnad per betygspoäng (meritvärde) i årskurs 9, kommunala skolor. Uppgifterna avser elever i 
kommunens egna skolor, oavsett folkbokföringsort. Uppgiften avser läsår. Kostnaderna avser total 
kostnad exklusive lokaler. Källa: RKA:s beräkning utifrån Skolverket och SCB.  
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, det betyder att det är ett nyckeltal som kanske inte tagits fram så 
länge, eller där kvalitetsgranskningen inte är säkrad, eller där det inte finns en planerad årlig 
produktion av data.  
 

Mål – god omsorg präglad av kvalitet och trygghet

 
 
 

 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Källa: SKL. Årsarbetare, antal kommunalt anställda inom vård och omsorg om äldre och funktionshindrade. Avser både 
månadsavlönade och timavlönade.  
 

Mål – välutbyggd infrastruktur

 

    

Öppna jämförelser 
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Källa: Kolada 

 

 
Källa: SCB/RAMS Tidseriebrott, fr.o.m. årgång 2011 har det gjorts förändringar i bearbetningarna för att klassificera 
förvärvsarbetande i RAMS. Förändringarna påverkar endast personer som är 65 år och äldre och innebär att antalet 
förvärvsarbetande i denna åldersgrupp ökar. Dessutom har den övre åldersgränsen för att klassificeras som 
förvärvsarbetande ändrats från 84 till 74 år. Det innebär att det inte finns några förvärvsarbetande som är 75 år och äldre 
fr.o.m. årgång 2011.  
 

Målområde – Demokrati och delaktighet

 

Nyckeltal Måluppfyllelse Trend 

  Utveckla hemsidan 
  

  

  Antal e-tjänster 
  

 

 
Statistikunderlag för bedömning av måluppfyllelsen – demokrati och delaktighet 
 

 
Mål – främja mångkultur och öppenhet

 
Det finns inget nyckeltal, på kommunfullmäktigenivå, kopplat till målet.  
  

 
Mål – öka medborgarinflytande

 
 

 
Källa: SKL – information till alla 2014 ny statistik för 2015 kommer i början av 2016.  

 
Indexet baseras på en extern mätning av informationsgivningen på kommunens webbsida. 
Undersökningen görs på 12 verksamhetsområden där varje områdes svar kan ge maximalt 100%.  
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Informationsindex, vilket är ett medelvärde av resultaten på de 12 områdena av kommunens 
webbplats, värdet har sjunkit med en procentenhet från föregående mätning år 2013 (67%) år 2014 
(66%).  
 

Då det inte finns ett ”startvärdenyckeltal”, på kommunfullmäktigenivå, är det svårt att bedöma 
måluppfyllelsen. Dock finns i nedanstående de e-tjänster som kommunen erbjuder idag. 

 
E-tjänster inom förvaltningarna 

Kommunstyrelsen Samhällsbyggnad Utbildning och omsorg 

Lämna synpunkter Felanmälan av kommunens 
utomhusmiljö 

Dexter, anmälan av 
barnomsorg och beräkning av 
avgift 

 Anmälan om misstänkt 
matförgiftning 

Unikum, utvecklingsplaner för 
skola och kommunikation med 
föräldrar 

 Bokning av idrottsanläggningar 
och lokaler 

Sesam – för elever och 
föräldrar 

 Bibli – länk till  

 Ansökan om PÅPP-bidrag, 
ungdomsarrangemang 

 

 
Målområde – God ekonomisk hushållning 

 

Nyckeltal Måluppfyllelse Trend 

  Årets resultat ska uppgå till minst 2% av skatteintäkterna 
  

  

  Soliditeten tillåts minska till 30% vid utgången av 2015 därefter 
är målsättningen att den ska åter öka.   

 

  Likvida medel ska i genomsnitt under ett år uppgå till 15 mnkr 
   

 

  Kommunen ska årligen förbättra sitt relativa kostnadsläge 
jämfört med andra kommuner   

 

 
Statistikunderlag för bedömning av måluppfyllelsen – god ekonomisk hushållning 

 
Mål – årets resultat ska över en planperiod uppgå till minst 2 % av skatte-intäkter, 
kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag, vilket f.n. motsvarar ca 
8 mnkr per år. Lägsta nivå ett enskilt år är ett resultat på 1 %. 

Mål – under några år genomför kommunen stora lånefinansierade investeringar, 
vilket negativt påverkar soliditeten, som därför tillåts minska till 30 % vid utgången 
av 2015. Därefter är målsättningen att soliditeten åter ska öka.  

Mål – Likvida medel ska i genomsnitt under ett år uppgå till 15 miljoner kronor. 
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Källa: Älvkarleby kommuns årsredovisning 
 
 

Värde Prognos helår 2015 

Årets resultat, mnkr 8,2 

Soliditet, % 35% 

Likvida medel, mnkr 34,0 

 

 
Mål – kommunen ska årligen förbättra sitt relativa kostnadsläge jämfört med 
andra kommuner. 

 

 
Källa. Kolada, Vad kostar verksamheten i din kommun, tabell 11 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BRUTTOBUDGET 2015 Bilaga 2 

Nämnd Intäkter Kostnader Nettobudget 
Revision:       
Årsbudget 0 630 630 

Justering  0 0 0 

Aktuell budget 2015-08-31 0 630 630 

        

Kommunstyrelse:       

Årsbudget 4 107 51 369 47 262 

Justering 0 0 0 

Aktuell budget 2015-08-31 4 107 51 369 47 262 

        

Samhällsbyggnadsnämnd:       

Årsbudget 48 502 86 532 38 030 

Justering 0 0 0 

Aktuell budget 2015-08-31 48 502 86 532 38 030 

        

Utbildnings- och omsorgsnämnd:       

Årsbudget 59 984 443 192 383 208 

Justering Kunda från 2014 0 1 910 1 910 

Aktuell budget 2015-08-31 59 984 445 102 385 118 

        

Driftprojekt:       

Årsbudget 0 0 0 

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

Aktuell budget 2015-08-31 0 0 0 

        

Finansförvaltning:       

Årsbudget 506 590 28 335 -478 255 

Justering 0 0 0 

Aktuell budget 2015-08-31 506 590 28 335 -478 255 

        

Totalbudget:       

Årsbudget 619 183 610 058 -9 125 

Justering 0 1 910 1 910 

Aktuell budget 2015-08-31 619 183 611 968 -7 215 
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