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Inledning 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska 
kommuner minst en gång under räkenskapsåret 
upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) 
för verksamheterna från räkenskapsårets bör-
jan. Älvkarleby kommunen har beslutat att upp-
rätta en delårsrapport för perioden januari-
augusti.  

Den ekonomiska utvecklingen  

Den ekonomiska utvecklingen i världen går för 
närvarande långsamt. Kina stramade åt sin 
ekonomi för att minska risken för överhettning, 
samtidigt som ekonomierna i Europa och USA 
saktade in, vilket ledde till en försvagning av 
den globala ekonomin. USA:s ekonomi är vis-
serligen på väg att sakta återhämta sig, vilket 
bl.a. visar sig i minskad arbetslöshet och ökad 
konsumtion, men utgör ensam ingen motor för 
världsekonomin. Euroområdet balanserar på 
gränsen till recession. Det finns dock vissa 
tecken på en förbättring av euroområdets eko-
nomi, t.ex. kan vissa positiva signaler skönjas i 
Grekland och en svagare valuta kan hjälpa 
exporten. Samtidigt kvarstår orosmoment. 
Tvingas Grekland att lämna eurosamarbetet, 
sätts en process igång som det är omöjligt att 
förutse konsekvenserna av.  
 
Trots försvagningen i omvärlden har Sveriges 
ekonomi fortsatt att visa styrka, bl.a. tack vare 
en god export. BNP växte kvartal 1/2012 med 
1,5 % och kvartal 2 (efter revidering) med 1,3 
%, i båda fallen i jämförelse med motsvarande 
kvartal 2011. Den senaste tiden har emellertid 
signaler om försämrad konjunktur dykt upp, 
t.ex. i form av stigande arbetslöshet. Det är 
orealistiskt att förvänta sig, att kraftigt export-
beroende Sverige inte ska påverkas av världs-
konjunkturen.  
 
För de svenska kommunernas ekonomi är för-
ändringen av skatteunderlaget av avgörande 
betydelse. Underlaget påverkas av utvecklingen 
av sysselsättningen, pensionerna och beskatt-
ningsbara ersättningar.  
 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, bedö-
mer att skatteunderlagstillväxten 2012 kommer 
att uppgå till 4,0 % och 2013 och 2014 till 3,4 % 
respektive 3,6 % (cirkulär 12:40 från 16 augus-
ti). I juni prognostiserade Ekonomistyrningsver-
ket att uppgången skulle bli 4,1 %, 3,6 % och 
3,8 % för samma år - alltså något högre än i 
SKL:s augustiprognos. 
 
I april 2011 överlämnade Utjämningskommit-
tén.08 sitt slutbetänkande ”Likvärdiga förutsätt- 

 
ningar - Översyn av den kommunala utjäm-
ningen”. Kommitténs uppdrag var att utvärdera 
och utreda systemet för kommunalekonomisk 
utjämning samt vid behov föreslå förändringar. I 
kommitténs betänkande ingår också förslag till 
förändringar och att förändringarna skulle träda 
i kraft 2013. Regeringen har dröjt med att lägga 
en proposition i ärendet, vilket fick finans-
utskottet att i juni månad 2012 uppmana att 
”Regeringen ska återkomma till riksdagen 
under hösten 2012 med proposition i frågan”. 
Riktigt när regeringen återkommer är osäkert, 
likaså om det blir i enlighet med kommitténs för-
slag. Regeringen sägs ytterligare utreda utjäm-
ningssystemets eventuella negativa påverkan 
på den ekonomiska tillväxten, vilket redan in-
gick i utredningen. Det är i högsta grad osanno-
likt, att ett nytt system ska kunna gälla från 
2013. Enligt kommitténs beräkningar skulle Älv-
karleby kommun få ett betydande tillskott med 
det framtagna förslaget. 

Periodens resultat och budgetutfall 

För perioden januari-augusti redovisas ett resul-
tat på 24,7 mnkr. (Motsvarande period 2011 
redovisades 12,5 mnkr.) Resultatet fördelar sig 
på följande sätt:  
 

Periodens resultat och budgetutfall 

Resultat enligt budget                         4,3 

Nämndernas budgetöverskott           7,2 

Finansförvaltningens överskott 13,2 

Summa 24,7 
 
Det verksamhetsmässiga budgetöverskottet om 
7,2 (5,9) mnkr motsvarar en förbrukning på 65 
(65) % 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 för-
brukningen under de åtta första månaderna och 
8/12-delar av årsbudgeten, då årets fyra sista 
månader är kostnadsmässigt tunga.   
 

Beroende på den reformerade sjukförsäkringen, 
så är AFA Försäkring, som administrerar avtals-
försäkringarna, mycket välkonsoliderat. Pre-
mierna har de senaste åren därför kunnat hål-
las på en mycket låg nivå. Därutöver beslutade 
styrelsen för AFA Försäkring i juni månad att 
återbetala premier för åren 2007-2008. För 
Älvkarleby kommun innebär detta en icke bud-
geterad intäkt 2012 på 7,0 mnkr. Intäkten ingår i 
sin helhet i redovisningen för perioden januari – 
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augusti samt i prognosen för helåret och är 
bokförd under finansförvaltningen. 
 
Under ”Finansförvaltning” på sidan 15 finns 
kommentarer om övriga delar inom finans-
förvaltningen.  

Prognos resultat och budgetutfall helår 

Prognostiserat resultat för 2012 uppgår till 14,5 
mnkr, att jämföra med budgeterat resultat på 
6,5 mnkr. En jämförelse med resultatet för pe-
rioden januari-augusti visar tydligt kostnadsbe-
lastningen under sista tertialet.  
 
Nämnderna, inkl. driftprojekt, prognostiserar en 
negativ budgetavvikelse på 6,8 mnkr.  
 
Utbildnings- och omsorgsnämnden prognostise-
rar ett budgetunderskott för helåret på 4,6 mnkr. 
1,8 mnkr av underskottet kan härledas till indi-
vid- och familjeomsorgen och beror på ökade 
insatser för familje- och missbruksärenden samt 
ökade kostnader för försörjningsstöd. Vård- och 
omsorg svarar för 2,6 mnkr av prognostiserat 
underskott, vilket bl.a. beror på höga vikarie-
kostnader under sommaren och högt tryck på 
korttidsenheten på Tallmons äldreboende. En 
osäkerhetspost är att nya löneavtal för lärarper-
sonalen saknas, då arbetsgivare och arbetsta-
gare står långt ifrån varandra i förhandlingarna. 
Medlare har kallats in.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens prognos för bud-
getutfallet hamnar på knappt 500 tkr. En orsak 
till överskottet är att Älvkarleby Vatten AB åter-
betalat sista delen, 307 tkr, av villkorat aktie-
ägartillskott från 2008. 
 
Kommunstyrelsens prognos hamnar på drygt 
500 tkr i budgetöverskott och beror huvudsakli-
gen på att det interna försäkringssystemet, bud-
geterat till 500 tkr, ännu inte har tagits i drift, 
samt att budgeterade kostnader för anropsstyrd 
kollektivtrafik, 365 tkr, inte kommer att förbru-
kas, då den kostnaden från och med 2012 lig-
ger på landstinget som regional kollektivtrafik-
myndighet.  
 
Driftprojektbudgetens prognos hamnar på ett 
negativt utfall på 3,2 mnkr. Merparten avser 
nedskrivning av en gammal, icke definierbar, 
anläggningstillgång inom gator och vägar.  
  
Finansförvaltningens prognos för året visar på 
netto 14,8 mnkr. Nära hälften beror på den 
återbetalning av premier på avtalsförsäkringar 
och som beskrivs på sidan 1. Skatteintäkter,  
 

 
interna personalomkostnadspåslag och intern-
ränta bidrar också till den positiva prognosen. 
 
För utförligare information hänvisas till verk-
samhetsberättelserna. 

Finansiella mål 

Kommunfullmäktige har fastställt följande finan-
siella mål för 2012: 
 
* Soliditeten ska kontinuerligt öka med delmålet 
minst 40 % för perioden. Uppfyllelse: Per 31 au-
gusti var soliditeten 36 %. Prognosen för hel-
året är 34 %. Målet för perioden kommer san-
nolikhet inte att uppnås. 
 
* Likvida medel: i genomsnitt 15 mnkr. Uppfyl-
lelse: 31 augusti hade kommunen 32,8 mnkr i 
likvida medel. Målet bör nås för hela året; prog-
nos 27,9 mnkr. Det bör noteras, att lån på 14 
mnkr för investeringar i Bodaskolan har tagits 
upp, innan arbetet har igångsatts.  
 
* Årets resultat 2012: minst 4,0 miljoner kronor. 
Uppfyllelse: Både delårsresultatet och årsprog-
nosen tyder på att målet kommer att uppnås. 

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 

För beskrivning av uppfyllelse av fullmäktiges 
mål och uppdrag hänvisas till avsnitten under 
sidorna 27-35. 

Investeringar 

Kommunens investeringsbudget 2012, inkl. 
tilläggsanslag men exklusive exploateringsverk-
samheten, uppgår totalt till 34,0 mnkr. Under 
perioden har endast 2,3 mnkr förbrukats med 
en prognos för hela året på 10,3 mnkr.  
 
I investeringsredovisningen inklusive exploate-
ringsredovisningen finns ytterligare information. 

Anläggningslån 

Vid senaste årsskiftet uppgick skulden för 
anläggningslån till 144,8 mnkr (kort plus lång 
skuld). Per 31 augusti var skulden uppe i 158,1 
mnkr. Nyupplåning har under perioden skett 
med 20,0 mnkr, 14,0 mnkr för investering i 
Bodaskolan och 6,0 mnkr för finansiering av 
Älvkarleby Vattens investeringar 2011. Ytter-
ligare upplåning kommer inte att ske under res-
terande del av året. 
 
Under flera år har kommunen i stor utsträckning 
haft korta bindningstider för både ränta och ka-
pital, vilket kan vara riskabelt i ekonomiskt oro-
liga tider. Därför har kommunen lagt om strate- 
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gin mot längre bindningstider. För närvarande 
har kommunen lån på 32,2 mnkr med kortare 
kapitalbindning än ett år.  

Balanskravet 

Det s.k. balanskravet innebär enligt kommunal-
lagen, att om en kommun redovisar ett negativt 
resultat, ska detta regleras och det egna kapi-
talet återställas inom de närmaste tre åren.  
 
Kommunen har inga tidigare negativa resultat 
att balansera och då prognosen för årets resul-
tat är positiv, kommer kommunen att med stor 
sannolikhet undvika ett negativt resultat att ba-
lansera efter 2012.  

Några väsentliga händelser 

Under första halvåret 2012 ökade kommunens 
befolkning med 42 invånare till 9 131, främst 
tack vare en nettoinflyttning med 40 invånare. 
58 föddes och 56 personer avled. Ett år tidigare 
var invånarantalet 9 076. 
 
Antalet arbetslösa (16-64 år) uppgick i augusti 
till 221 personer, en ökning med 24 personer 
(12,2 %) från augusti 2011. Antalet arbetssö-
kanden i program med aktivitetsstöd har ökat 
med 16 personer till 222 (7,8 %).  
 
För ungdomar 18-24 år har den öppna arbets-
lösheten ökat från 52 personer i augusti 2011 
till 76 personer samma månad 2012 (+46,2 %). 
Även antalet sökanden i program med aktivi-
tetsstöd 18-24 år har ökat; från 70 till 78 per-
soner (+11,4 %). Se även nedanstående tabell. 
(Källa: Arbetsförmedlingen.) 
 
Andel av befolkn. 16-64 
år Aug-11 Aug-12 

Öppet arbetslösa  4,6 5,0 

Sökanden i program 
med aktivitetsstöd 

 
4,9 

 
5,1 

Totalt Älvkarleby 9,5 10,1 

Totalt länet 6,2 6,3 

Totalt riket 8,2 8,4 

 
En prioriterad uppgift för kommunen i sam-
arbete med andra intressenter är att förbättra 
arbetsmarknaden och minska arbetslösheten. I 
linje med detta fortsätter arbetet att tillsammans 
med arbetsförmedlingen ordna sysselsättnings-
platser inom jobb- och utvecklingsgarantin. F.n. 
är 27 personer i sysselsättning.  
 
Vid halvårsskiftet avslutades det tvååriga pro-
jektet Växthuset, finansierat av samordningsför- 

 
bundet i Uppsala län. Projektet drevs i nära 
samarbete mellan kommunen, försäkringskas-
san, landstinget och arbetsförmedlingen och 
vände sig till ungdomar med behov av aktivitet. 
Utfallet av projektet blev lyckat, då en oväntat 
stor andel av deltagarna gick vidare till arbete 
eller utbildning. Med fortsatt stöd från samord-
ningsförbundet startade 1 augusti projektet 
Växthuset II, med samma inriktning men för en 
vidgad åldersgrupp.      
 
Samverkan med andra kommuner fortsätter. 
Vid årsskiftet bildades både en gemensam IT-
nämnd med Tierps kommun och en gemensam 
lönenämnd med Tierps och Knivsta kommuner. 
Skälen till samverkan är dels att nå högre kom-
petens, dels att minska sårbarheten och dels att 
i förlängningen nå ekonomiska fördelar. 
 
Läsåret 2011/12 sjönk både andelen behöriga 
elever till gymnasiet och meritvärdet. Noggran-
na utvärderingar och analyser har genomförts 
av resultaten och handlingsplaner med förbätt-
ringsområden har genomarbetats av lärare och 
rektorer. 

Framtiden 

För att klara de kommande ekonomiska utma-
ningarna, måste kommunen fortsätta att arbeta 
med rationaliseringar, för att få ut mer för insat-
ta resurser. Kommunens förvaltningar har satt 
igång ett arbete att jämföra vår kommuns 
kostnadslägen inom alla verksamhetsområden 
med andra kommuner. Arbetet går ut på att 
lokalisera områden där Älvkarleby relativt andra 
kommuner har höga kostnader, definiera vad 
detta beror på och därefter vidta åtgärder för att 
nå lägre kostnader. 
 
Fullmäktige har beslutat att bygga om delar av 
Bodaskolan till förskoleavdelningar. Beslut har 
också fattats att bygga om Rotskärsskolan för 
att bereda plats för elever från Jungfruholmens 
skola från höstterminen 2013. I båda skolorna 
byggs också köken om, för att möjliggöra tillag-
ning av mat. Arbetena påbörjas under hösten 
2012, men merparten av arbetena kommer att 
ske under 2013. Åtgärderna ska leda till effekti-
vare lokalutnyttjande. 

Kommunala bolag 

AB Älvkarlebyhus 
Resultatet för perioden uppgick till 5,8 (4,8) 
mnkr exkl. förvaltningsuppdraget åt kommunen. 
Budgeterat resultat för perioden uppgår till 724 
tkr.  
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Hyresbortfallet på bostäder, tillsammans med 
rabatter, uppgick till 3 %. Utfallet 2011 och bud-
get 2012 ligger på 5 %. Hyresrabatterna för stu-
denter och ungdomar utgör nu ett större belopp 
än vakanserna. Lokaler är fortsatt i princip fullt 
uthyrda. Vakanserna beräknas att öka under 
sista tertialet. 
 
Förvaltningsuppdraget för kommunens lokaler 
gav ett överskott på nära 800 tkr för perioden. 
 
Kostnaderna för snöröjning/sandning, el och 
städning har varit lägre än budget. Perioden har 
inte heller inneburit några större skador, vilka är 
budgeterade till nära 1,0 mnkr.  
 
Resultatprognosen för helåret 2012 pekar på 
3,4 (3,8) mnkr. För helåret beräknas underhålls-
kostnaderna att överstiga budget med cirka 700 
tkr (5 %). 
 
Älvkarlebyhus kommer under 2012 att inleda ett 
projekt för införande av systematisk hyressätt-
ning. Hyressättningen idag bygger i grunden på 
tillverkningskostnaderna. En systematisk hyres-
sättning innebär, att hyran sätts utifrån hyres-
gästernas preferenser och valda faktiska förut-
sättningar, t.ex. balkong eller inte. 
 
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 (2,6 
mnkr). Dock finns ett överskott på cirka 1,5 
mnkr, men detta redovisas, till skillnad från 
överskottet motsvarande period i fjol, i 
balansräkningen som överuttag från (skuld till) 
va-kollektivet. Även helårsprognosen visar på 
ett nollresultat. 

 
Nettoomsättningen uppgick under perioden till 
16,2 mnkr och rörelsens kostnader uppgick till 
14,7 mnkr.  
 
Periodens investeringar uppgick till knappt 900 
tkr och prognosen för hela årets investeringar 
är 6,2 mnkr, innebärande en avvikelse mot bud-
get med 2,0 mnkr. Avvikelsen beror på att det 
skett vissa omdisponeringar inom ram p.g.a. 
ändrade förutsättningar i verksamheten, vilka 
har medfört förskjutningar i tid. Ej förbrukade 
anslag 2012 kommer att föras över till 2013. 
 
För perioden har enligt fastställt kontrollprogram 
68 (58) stycken vattenprover tagits på ledningar 
och verk. Proverna har varit utan anmärkning, 
utom i ett fall där vattnet var tjänligt med an-
märkning. 
 
Hittills i år har det förekommit 6 (5 st) driftstör-
ningar i form av vattenläckor. Antalet avlopps-
stoppar har uppgått till 66 (69).  
 
I juli uppkom en stor läcka och avbrott på tre 
överföringsledningar, som ligger mellan Älvskär 
och Ytterboda. Ledningarna hade slitits sönder 
på grund av högt vattenflöde och träd som 
ryckts med i vattenflödet. För att hantera spill-
vattnet, anlades en tillfällig infiltrationsanlägg-
ning. Arbete pågår för att permanent ersätta de 
trasiga ledningarna.   
 
Arbete pågår med dokumentation och verifie-
ring av grunddata för att öka ledningsnätskar-
tans kvalitet. Fokus ligger på att åtgärda ytter-
områden i kommunen där höjd och läge stäm-
mer dåligt, samt att det är stor avsaknad av 
skyltar och beteckningar. En förbättrad led-
ningskarta innebär ökade möjligheter för snab-
bare insatser vid avbrott och därmed minskade 
olägenheter för brukare. 
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Förklaring 

I oktober 2011 bytte kommunen personalsys-
tem. Vid uttag till denna personalekonomiska 
redovisning har noterats några större svårför-
klarliga differenser med motsvarande redovis-
ning 2011. På grund av osäkerheten i statis-
tiken har fjolårets jämförelsetal inte tagits med i 
årets redovisning.   

Personalvolym 

2012-08-31 uppgick antalet månadsanställd 
personal till 647 st. 
 
Under perioden har 73 676 timmar utförts av 
timavlönad personal. Detta motsvarar ca 43,3 
årsarbetare. 

Lönekostnader, arvoden m.m. 

Kostnaden (exkl. PO) för löner, arvoden och 
ersättningar till personal, förtroendevalda, 
uppdragstagare m.fl. uppgick till 119,3 mnkr. 
 
Sjuklönekostnaden för arbetsgivarperioden 
dag 1-14 samt 10 % dag 15-90 är 1,9 mnkr. 

Mertid/övertid 

Totala antalet mertids- övertidstimmar för pe-
rioden är 5 750 motsvarande 3,4 årsarbetare.  
 
Uttagen kompledighet är 3 045 timmar mot-
svarande 1,8 årsarbetare. 
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Sjukfrånvaro 2012 

Totala antalet sjukfrånvarodagar - genomsnitt 
per månadsavlönad 
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Den totala sjukfrånvaron under 2012 motsvarar 
15,8 dagar per anställd. 
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Hälsobokslut 

Procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid (inklusive timavlönade) 
 

 2012-08-31  

Total sjukfrånvaro                                      5,17  

   

Sjukfrånvaro för kvinnor                5,23  

Sjukfrånvaro för män                        4,73  

   

Sjukfrånvaron för åldersgrupp   

      - 29 år                                             3,04  

30 – 49 år                                                4,40  

50 år -                                                        6,42  

   

Andel av total sjukfrånvaro   

som varat i 60 dagar eller mer                   35,41  
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
Jan-augusti 2011 

Redovisning 
Jan-augusti 2012 

 
Prognos  

helår 2012 
Avvikelse budget/ 

prognos helår  

Intäkter 3 210 3 010 4 922 206 

Kostnader 33 208 27 894 44 337 361 

Nettokostnad 29 998 24 884 39 415 567 

Driftprojektredovisning 
(tkr) 

Redovisning 
Jan-augusti 2011 

Redovisning 
Jan-augusti 2012 

 
Prognos  

helår 2012 
Avvikelse budget/ 

prognos helår  

Intäkter - - - - 

Kostnader 1 307 291 324 -110 

Nettokostnad 1 307 291 324 -110 
 

Budgetutfall med prognos för helåret 

Kommunstyrelsens förbrukning per 31 augusti 
uppgår till 62 % av årsbudgeten (motsvarande 
2011 var 68 %). Riktpunkten uppgår till 67 %. 
Prognosen för 2012 visar på ett budgetöver-
skott på drygt 500 tkr.  
 
Framför allt beror det på att budgeterade kost-
nader för anropsstyrd busstrafik med drygt 300 
tkr, som nu ingår i den skatteväxling som gjorts 
med anledning av att landstinget tagit över 
ansvaret för kollektivtrafiken. På grund av att vi 
ännu inte kommit igång med ett internt för-
säkringssystem minskas kostnaderna med 
preliminärt 500 tkr. Uppkommet behov av ny-
tryck av kommunbroschyren och höjningar av 
premier för ansvarsförsäkringar ger upphov till 
underskott på cirka 100 tkr. Därutöver har 
styrelsen haft ett antal mindre både positiva 
och negativa budgetavvikelser.  
 
Driftprojektredovisningens underskott beror på 
kvarvarande, icke budgeterade, kostnader för 
införandet av nya personalsystemet. 

Väsentliga händelser 

Arbetet i våra gemensamma nämnder, IT- 
Centrum tillsammans med Tierp och Lönecent-
rum tillsammans med Tierp och Knivsta, har 
kommit igång på att mycket bra sätt. Vi har 
därmed lagt en bra grund för fortsatt hög 
kvalitet och effektivt resursutnyttjande.  
 
Arbetet med att utreda förutsättningarna för en 
förbättrad service mot våra medborgare pågår 
planenligt och styrelsen räknar med att ha nya 
och bättre rutiner på plats under 2013.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Förutsättningarna för till exempel fler och bätt-
re servicelösningar via vår hemsida bedömer vi 
även ska komma att öka genom att vi nu 
påbörjat införandet av ett datorstött system för 
ärende- och dokumenthantering. 
 
I början av året fördes ansvaret för turism- och 
näringslivsfrågor från Samhällsbyggnadsnämn-
den över till kommunstyrelsen. Under våren 
har, i samarbete med kommunens näringsliv, 
påbörjats ett arbete med att ta fram en ny 
strategi för hur kommunen bör agera i närings-
livsfrågor. Ett förslag är nu framtaget för vidare 
politisk hantering. 
 
Arbetet med att samordna folkhälsoarbetet på-
går planenligt genom samarbeten mellan olika 
delar av kommunens verksamhet, landstinget 
och polisen. 
 
Arbetet med finskt förvaltningsområde har 
drivits som projekt under 18 månader och 
övergår nu i ordinarie verksamhet. Projektet 
har varit lyckat och har på så sätt byggt en bra 
grund för fortsatt arbete i kommunens olika 
verksamheter.  

Uppföljning av mål och uppdrag 

Se sidorna 27-35 för en nämndgemensam re-
dovisning. 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
jan – augusti 2011 

Redovisning 
jan - augusti 2012 

 
Prognos  

helår 2012 
Avvikelse budget/ 

prognos helår  

Intäkter 35 897 31 443 47 057 780 

Kostnader 58 153 50 229 80 197 -312 

Nettokostnad 22 256 18 786 33 140 468 

Driftprojektredovisni
ng (tkr) 

Redovisning 
jan – augusti 2011 

Redovisning 
jan - augusti 2012 

 
Prognos  

helår 2012 
Avvikelse budget/ 

prognos helår  

Intäkter 0 0 0  

Kostnader 61 327 3 672 -3 138 

Nettokostnad 61 327 3 672 -3 138 
 

Budgetutfall med prognos för helåret 

Per 31 augusti hade nämnden förbrukat 18,8 
mnkr, 56 % av årsbudgeten (2011 hade 65 % 
förbrukats samma period). Totalt prognostiser-
as ett överskott på 468 tkr. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
tertial (%) 

Avvikelse/ 
helår 2012  

Nämnd och 
förvaltn. chef 

931 (73) -84 

 

Ökade kostnader för annonsering m.m. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
tertial (%) 

Avvikelse/ 
helår 2012  

Bygg och miljö 2 245 (63) 20 

 

Prognos för bygg o miljö visar på ett mindre 
överskott. Personalkostnaderna ett plus på ca 
300 tkr (en vakant bygginspektörstjänst återbe-
sätts inte), minskad intäkt för bygglovsavgifter, 
ökad kostnad för handläggning av förorenad 
mark samt inköp av datahårdvara för GIS. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
tertial (%) 

Avvikelse/ 
helår 2012  

Kultur o fritid 8 969 (61) 77 

 
Avdelningen visar en prognos på plus 77 tkr. 
Det är budgeterade annonskostnader för kom-
munspalten som bokförs under förvaltnings-
chef samt lägre internhyreskostnad för sport-
hallar. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
tertial (%) 

Avvikelse/ 
helår 2012 

AMA 17 (2) 101 

 
Avdelningens prognos visar på ett överskott, 
bl.a. beroende på lägre personalkostnader än 
budgeterat.  

 
 
 
Kostnader för iordningsställande av garage till 
verkstad på Tallmon kan inrymmas, tack vare 
att internhyran för Tallmons lokaler är betydligt 
lägre än budget.  
 

Verksamhet Nettokostnad 
tertial (%) 

Avvikelse/ 
helår 2012  

Teknisk vht 6 612 (49) 354 

 
Prognos/avvikelser enligt följande: 
• Älvkarleby Vatten AB återbetalt villkoret 

ägartillskott, + 307 tkr (sista året). 
• Elkostnader på belysningen minus 100 tkr 

på grund av höjt elenergi- och elnätspris 
samt höjd elskatt.  

• Såld tomt på Björkvägen i Skutskär ger 
110 tkr i intäkt. 

• Prognos för övriga verksamheter är totalt 
plus 37 tkr, bl.a. lägre kostnader vid tåg-
stationer, skötselavtal med Trafikverket 
fr.o.m. 1 augusti. 

 

Verksamhet Nettokostnad 
tertial (%) 

Avvikelse/ 
helår 2012  

Flykting   13 (0) 0 

 
Driftprojekt 
I driftprojektredovisningen är 450 tkr budgete-
rat för projektanställd arkitekt och 84 tkr för un-
derhållsåtgärder Älvkarleby Fiskecamp (sist-
nämnda medel överflyttade från 2011). Ned-
skrivning av bokfört värde på investeringar i 
gator och vägar som är från år 1983 och äldre, 
föreslås ske vid årsskiftet. Kostnaden bokförs 
på driftprojekt, vilket gör ett underskott med 
motsvarande belopp i driftprojektbudgeten. 
 
Investeringsbudget 
Den totala investeringsbudgeten är på 29,9 
mkr, därav är 10,1 mkr medel som har över- 
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förts från 2011. Förbrukat är 1,8 mkr. Total 
prognos är 7,3 mkr. Större projekt som har 
utförts är toppbeläggning av gator och vägar 
samt ny lekplats. Byte av armaturer på vägbe-
lysningen har ännu inte påbörjats på grund av 
överprövad upphandling. Ombyggnad av 
Bodaskolan (förskola/kök) är färdigprojekterad, 
byggstart i slutet på november. Överpröv-
ningen och den sena byggstarten av Bodasko-
lan är orsaker till det låga nyttjandet av investe-
ringsanslaget, både för perioden och årsprog-
nosen. 
 
Ombyggnad Rotskärsskolan F-hus och kök är 
färdigprojekterat och kommer att upphandlas 
under november/december.  

Väsentliga händelser 

Bygg- och miljö 
Intensifieringen av arbetet med den fysiska 
planeringen har fortgått. Som pågående planer 
kan nämnas; nya återvinningscentralen, villa-
tomter på Sand, kulturbyggnad Harnäs, Gård-
skärs fiskehamn, tematiska översiktsplanen för 
vindkraft, LIS-områden (avgränsade områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära läge) 
m.fl. Ansökningar om planbesked för ”Dragon 
Gate 2” och nybyggnad av förskola har in-
kommit. 
 
Tillsynsarbetet med förorenad mark har inten-
sifierats. 
 
Inkomna byggärenden har fortsatt att avta jäm-
fört med motsvarande period föregående år. 
 
Arbetsmarknadsarenan (AmA) 
Behovet av arbetstränings- och praktikplatser 
är stort. Ungdomarna är en prioriterad grupp.  
  
I överenskommelse med Arbetsförmedlingen 
fortskrider arbetet med sysselsättningsplatser 
för personer inskrivna i Jobb- och utveck-
lingsgarantin och i dagsläget är 27 personer i 
sysselsättning inom Älvkarleby kommun. Ar-
betet med att ordna sysselsättningsplatser är 
tidskrävande och till denna funktion är en per-
son anställd på heltid från och med 120801. 
 
Inom AmA:s egen avdelning ”Verkstad och 
service”, har uppdrag åt kommunala avdel-
ningar och förvaltningar ökat och möjliggjort att 
två personer har anställts på ett år vardera.  
 
Projektet Växthuset II, ett två - årigt projekt för 
åldersgruppen 16 – 40 år, är av Samordnings-
förbundet i Uppsala län beviljad sökta medel 
och projektet startade den 1 augusti 2012. 
 
 

 
Teknisk verksamhet 
Arbetet med att ta fram nya drift- och under-
hållsplaner för gator och park har initierats. 
 
Avtal avseende fastighetsskötsel är uppsagt 
och en upphandling pågår. Ny entreprenör ut-
ses någon gång under hösten. 
 
Många projekteringar och projekt pågår för 
tillfället bl. a. ombyggnation av kök och förskola 
på Bodaskolan, ombyggnation kök och skola 
på Rotskärsskolan och ombyggnation av toa-
letter på Östangård äldreboende. 
 
Planering av en ny förskola i Älvkarleby samt 
planering av en ombyggnation av kommunhu-
set i Skutskär pågår.  
 
Upphandling av byte av gatubelysningsarmatu-
rer pågår. Upphandlingen är överprövad och 
arbetena beräknas tidigast att påbörjas i slutet 
av november. 
 
Arbete med att ta fram nytt förslag på omhän-
dertagande av lakvatten på Dragmossen på-
går. 
 
En tjänst som trädgårdsmästare har inrättats 
för att mer aktivt börja arbeta med kommunens 
parker. 
 
Flyktingverksamhet 
Under delåret har vi uppfyllt avtalet om att ta 
emot 30 personer till kommunen eftersom det 
funnits god tillgång på lägenheter.  
 
Under sommaren har flyktingmottagningen 
ordnat sommaraktiviteter på KunDa för dem 
som ingår i nya etableringsreformen. 
  
Flyktingmottagningen har under våren inlett ett 
närmare samarbete med arbetsförmedlingen, 
som kommer att mynna ut i en lokal överens-
kommelse under hösten.   
 
Projektet ”Distans och webbaserat lärande” har 
tillsammans med Enköpings kommun haft en 
webbdistans utbildning i SFI under sommaren 
på Kunda. 
 
Kultur och fritid 
Under delåret har bibliotekshuset haft 39 063 
besök, vilket är en ökning med 948 besökare 
jämfört med föregående år.  
 
Biblioteket har satsat mera för att nå barn och 
unga på deras fritid. Under sport- och påsk-
lovet så har biblioteket arrangerat skrivarstuga  
för skolelever samt erbjudit läxhjälp till yngre 
skolbarn. Det senare i samarbete med före-
ningen Aktiva kvinnor. Under sommaren har  
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sagoläsning för åldern 3-6 år arrangerats, en 
nystartad filmklubb har träffats regelbundet och  
läsecirkel har erbjudits. Förskolegrupper med 
2-3-åringar har kommit till biblioteket för att se 
Snuttebio. Nytt för i år är att även förskole-
grupper med 4-5 åringar har kommit för att se 
Minibio. 
 
Biblioteket har deltagit i den nationella sats-
ningen ”Get online week” med olika aktiviteter 
för ökad digital delaktighet. Biblioteket har ar-
rangerat två kvällar med författarbesök samt 
åtta föreläsnings- och berättarkvällar med va-
rierande teman. 
 
Under våren har en finsk läsecirkel träffats och 
fler finska böcker och ljudböcker har köpts in 
med hjälp av bidrag från finska förvaltningsom-
rådet. 
 
Fyra konserter har arrangerats i samarbete 
med Musik i Uppland och lokala föreningar. 
 
Upplandsmuseet tillsammans med Hemslöjds-
förbundet i Uppsala län har genomfört ”Slöjd-
spaning”. Kommunens hantverkare av alla slag 
visade sina alster som dokumenterades. 
 
Sportlovsaktiviteter arrangerades av ett 30 tal 
föreningar och vid sommarlovsaktiviteterna var 
ett 20-tal föreningar aktiva. Aktiviteterna vän-
der sig till sommarlovslediga barn och ungdo-
mar. 
 
Två fritidsledare har fungerat som fältare ute i 
kommunen vid två tillfällen. Det var vid val-
borgsmässoaftonen och vid skolavslutningsar-
rangemanget i Furuvik.  

Framtiden 

Arbetsmarknadsarenan (AmA) 
Ett av uppdragen i Växthuset II är att utgöra ett 
utvecklingsarbete som stödjer en förbättrad 
samverkan mellan medlemsorganisationerna, 
Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, För-
säkringskassan och Landstinget i Uppsala län, 
och ge stöd till en gemensam arena som bidrar 
till utveckling av samverkan. Samverkan inne-
bär en mer effektiv process för varje individ 
och kan komma att resultera i en betydande 
kvalitetsökning av summan av varje samver-
kansparts enskilda arbetslivsinriktade rehabili-
teringsinsats, vilket på sikt bör spara såväl tid 
som kostnader. 
 
 
 
 
 

 
Kultur och fritid 
Biblioteket fortsätter att satsa på fler 
dagarrangemang för att locka fler besökare till 
biblioteket. Under hösten kan besökare bl.a. 
lösa melodikrysset tillsammans på biblioteket 
under några lördagar samt att bokfrukostar 
kommer att arrangeras. 
 
Biblioteket och Kunda planerar ett samarbets-
projekt kring SFI-eleverna. Biblioteket kommer 
att hålla i bokcirklar för eleverna, informations-
sökningshjälp samt läxhjälp kvällstid med hjälp 
av volontärer. 
 
Med utbildnings- och omsorgsförvaltningen 
kommer fortsatt dialog att föras angående 
samarbete kring fritidsgården Oasen. 
 
Flyktingverksamheten 
Vi har inlett ett närmare samarbete med AmA 
och IFO om ett samlat mottagande av alla ny-
anlända som kommer till kommunen. 
 
Projektet ”Distans och webbaserat lärande” 
fortsätter under hösten att bygga upp 
”Länkbanken”, webbdistanskurser och samar-
betet med andra aktörer. 
 
I projektet ”Regional samordning för motta-
gande av ensamkommande barn och ungdo-
mar” kommer projektledaren under hösten att 
besöka alla länets kommuner och göra en 
behovsinventering om vad kommunerna behö-
ver ha för stöd i sitt mottagande av ensamkom-
mande flyktingbarn och ungdomar. Projektet 
kommer att avslutas augusti 2013. 
 
Bygg- och miljö 
Förutom de omnämnda planärendena som 
kommer att pågå, kommer en skyltpolicy att gå 
ut på remiss, utredningen ”Skutskärs centrum” 
fortgå, gamla detaljplaner ses över och plan-
arbetet ”Tegelbruket” påbörjas. Till det tillkom-
mer planutredningsärenden, t.ex. ”Förskola i 
Älvkarleby”. 
 
Tekniska 
Planerna kring ombyggnation av Östangårds 
toaletter pågår fortfarande och en ombygg-
nation planeras att starta under hösten. 
Tekniska har precis startat ett arbete med att 
utbilda personal i service och bemötande och 
att vi kommer att jobba med en gemensam 
”värdegrund”.  

Uppföljning av mål och uppdrag 

Se sidorna 27-35 för en nämndgemensam re-
dovisning 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
Jan-augusti 2011 

Redovisning 
Jan-augusti 2012 

 
Prognos  

helår 2012 
Avvikelse budget/ 

prognos helår  

Intäkter 25 437 33 317 44 469 3 758 

Kostnader 240 534 249 802 376 623 -8 352 

Nettokostnad 215 097 216 485 332 154 -4 594 
 

Ansvarsområden 

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

Totalt under årets första åtta månader har 
Utbildnings- och omsorgsnämnden förbrukat 
drygt 216 mnkr vilket motsvarar 66 % av bud-
geten. Vid samma tidpunkt 2011 hade 65 % 
förbrukats.  
 
Under perioden januari till augusti har utbild-
ningssidan förbrukat 108,4 mnkr vilket motsva-
rar 63 % av budgeten. Vid samma tidpunkt 
2011 hade 62 % förbrukats. Prognosen för 
helåret är i nivå med budget. 
 
Omsorgsverksamheterna har under perioden 
förbrukat 100,6 mnkr vilket är 71 % av budget-
en. Vid samma tidpunkt 2011 hade 70 % 
förbrukats. Verksamheten prognostiserar ett 
underskott för helåret. 
 
Kostverksamheten har förbrukat 7,5 mnkr vil-
ket är 61 % av budgeten. Under samma period 
2011 hade 59 % förbrukats. Prognosen för 
helåret är i nivå med budget. 
 
Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett 
underskott för helåret på 1,8 mnkr. Under-
skottet grundar sig delvis på höga kostnader 
för försörjningsstödet. De mest representerade 
grupperna av biståndsmottagare är flyktingar 
vars etableringsstöd upphört och som inte får 
någon ersättning från arbete eller studier och 
tvingas söka försörjningsstöd för sitt uppehälle. 
2011 rörde sig detta om sju familjer som 2012 
har ökat till 16 familjer. En annan grupp är 
unga, outbildade män. 
 
Ökat antal placeringar inom förstärkt familje-
hemsvård samt flera pågående uppväxtplac- 

 
 
eringar gör att kostnaden för placerade barn 
och unga inte kommer att minska under 2012.  
 
Kostnader som tillkommer för flera av våra pla-
cerade barn är extra resurser under skoltid.  
 
Under 2012 har ansökan om LVM, lagen om 
vård för missbrukare, gjorts för vuxna miss-
brukare vilket gör att den tilldelade budgeten 
kommer att överskridas.  

Åtgärder för en budget i balans 

För utbildningssidans verksamheter prognosti-
seras ett underskott på -63 tkr för helåret. 
Prognosen inkluderar KunDas underskott på 
516 tkr. KunDa har dock cirka 1,9 mnkr öron-
märkt under eget kapital att nyttja. 
 
Individ- och familjeomsorgen har avsatt en 
tjänst inom försörjningsstöd till att arbeta inten-
sivt med målgruppen 18 – 24 år. Genom ett 
intensifierat samarbete med arbetsförmedling, 
försäkringskassa, landsting och utbildningsan-
ordnare är förhoppningen att kunna korta tiden 
som målgruppen är i behov av försörj-
ningsstöd. Individ- och familjeomsorgen kom-
mer att se över alla beslut en extra gång innan 
insatsen ges. 
 
För omsorgssidans verksamheter prognostise-
ras ett underskott på ca 2,6 mnkr för helåret. 
En avdelning vid Östangård (Sommargatan), 
med sex lägenheter, stängdes i juni 2012 som 
följd av att det funnits flera lägenheter lediga 
vid boendet med anledning av minskad 
efterfrågan. I samband med detta minskades 
bemanningen vid Östangård vilket innebär en 
kostnadsreducering. Den beslutade personal-
tätheten på 0,55 inom omvårdnadsboenden 
samt 0,58 inom demensboenden ligger till 
grund för antalet tjänster. 
 
Prognosen för kostverksamheten är en budget 
i balans. 
 
Inom alla verksamheter gäller skärpt restrik-
tivitet för inköp, fortbildningar och vikariean-
skaffning. 
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Väsentliga händelser 

Under årets första månader hade nämndens 
personaltäta verksamheter en hög grad av 
sjukskrivningar. Previas statistik bekräftade 
detta och visade även att så har varit fallet 
även i övriga riket. Ny statistik från Previa visar 
att långtidssjukskrivningsgraden nu har sjunkit 
medan korttidssjukskrivningarna fortfarande är 
höga.  
 
En uppföljning av den avgiftsfria Kulturskolan 
visar att elevantalet fortsätter att öka, höstter-
minen 2012, i det skolområde som tidigare var 
sämst representerat. Från 5 elever läsåret 
2010-11, då avgiften fanns kvar, till 18 elever 
2011-12. Årets elevantal 2012-13 för området 
är 30 elever samt tre i kö. Detta är en ökning 
på 65 % sedan förra läsåret. Vissa barn är 
även delaktiga i flera ämnen vilket inte var fal-
let tidigare. 
 
Att ta bort avgiften för Kulturskolan har medfört 
att Älvkarleby kommun klättrat i lärarförbundets 
rankinglista över bästa kulturskola.  
 
Kulturskolan har startat ett projekt för alla 
förskolebarn 4-5 år, samt förskoleklass där 
verksamheten långsiktigt arbetar för att för-
bättra resultaten i skolan. Projektet avser att 
förbättra förutsättningarna i läskunnighet inför 
skolstarten. Barnen leker och lär om bokstäver 
och läsning med hjälp av dans och drama.  
 
En enkät som gjordes under våren bland kom-
munens föräldrar med barn i förskolan visade 
att föräldrarna var mycket nöjda med kommu-
nens förskolor. 232 föräldrar besvarade enkä-
ten. 
 
Skolan har arbetat med noggranna uppfölj-
ningar och analyser. Det kan konstateras att 
närmare 100 % av eleverna kan läsa i åk 1 uti-
från Skolverkets kriterier. 
 
Läsåret 2011/12 sjönk andelen behöriga elever 
till gymnasiet från 87 % (2011) till 73 % (2012). 
Meritvärdet sjönk från 180 poäng (2011) till 
168 p (2012). Noggrann utvärdering och ana-
lys har genomförts av resultaten. Handlingspla-
ner med förbättringsområden har genomarbe-
tats av lärare och rektorer. 
 
I juli utökades kuratorstjänsten vid kommunens 
skolor till 100 %. Numer har alla elever i den 
kommunala skolan tillgång till kurator. 
 
Sommarens dagläger vid Hyttö naturskola var 
uppskattat av de 22 deltagande barnen. Lägret  

 
 
 

erbjöd aktiviteter såsom paddling, bad, grillning 
och kojbyggen med mera. 
 
Förvaltningen har tillsatt en arbetsgrupp för att 
arbeta med en hälsofrämjande skolutveckling. I 
gruppen ingår skolsköterskor, idrottslärare, 
elevcoach, skolchef och närvårds- och preven-
tionskoordinator. 
 
Inom vuxenutbildningen finns en studie- och 
yrkesvägledare, SYV, på 100 %. Blivande ele-
ver gör tillsammans med SYV en individuell 
studieplan som utgår från mål och tidigare er-
farenheter innan studierna påbörjas. Vuxen-
utbildningen har startat höstterminen med 
många sökanden och stora grupper. Lärarna 
arbetar både mot det nya betygssystemet, nya 
gymnasieexamen och ämnesplaner samt mot 
de gamla reglerna med slutbetyg. 
 
Vuxenutbildningen i Älvkarleby kommun har 
tillsammans med Gävle och Ockelbo kommu-
ner blivit godkänd som ett vård- och omsorgs-
college. Samarbete kommer att ske med övri-
ga gästrikekommuner. Det har startats arbets-
grupper både på regional och lokal nivå. 
 
Gefle Clean IT AB antogs den 1:a februari som 
extern utförare inom LOV, lagen om valfrihet, 
för serviceinsatser inom hemtjänsten. Ingen 
kund med beslut om serviceinsatser har hittills 
valt detta företag som utförare. 
 
Under första delen av året har demenssjuk-
sköterskan varit frikopplad från ordinarie hem-
sjukvård och arbetat med utveckling av de-
mensvården. Arbetet har delvis finansierats 
genom stimulansmedel från Socialstyrelsen. 
Demenssköterskan har deltagit på arbetsplats-
träffar och informerat om demensvård. En stor 
del av personalen har även genomgått en 
nätbaserad utbildning inom demens. 
 
Vid Tallmovägen har en kartläggning och ge-
nomgång av medicinska diagnoser genomförts 
tillsammans med läkare. Den har visat att de 
flesta kunderna vid boendena har minnessvå-
righeter (demenssjukdom).  
 
Inom omsorgsverksamheterna har personaltät-
heten sänkts från 0,63 till 0,55 på omvårdnads-
boenden och från 0,68 till 0,58 på demens-
boenden. 
 
Cirka 12-15 anhöriga har på fredagar regel-
bundet besökt träffpunkten Ljusglimten som är 
belägen i PRO-lokalen. Varje vecka har det 
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ordnats med olika aktiviteter eller informations-
träffar. En gång i månaden träffas anhöriga 
och tränar på Kraftkällan vid Fyrklövern eller 
på gymmet på Tallmon. 
 
Efter krav från arbetsmiljöverket, AMV, ska 
ombyggnationen av 21 toaletter på Östangård 
genomföras senast i januari 2013. En av toa-
letterna har nu byggts om och uppvisats för en 
ny bedömning av arbetsmiljöverket som med 
vissa justeringar lämnat ett godkännande till 
den föreslagna lösningen. Sveriges Kommuner 
och Landstings, SKL, arbetsmiljöjurist som har 
varit engagerad i processen deltog vid AMV:s 
besök på Östangård och kommer att vara be-
hjälplig med en ansökan om en förlängning av 
tiden för genomförandet med ombyggnaden av 
återstående 20 toaletter. 
 
Under våren genomförde kostverksamheten 
och Sodexo en gästundersökning på skolorna 
som handlade om elevernas upplevelse av 
lunchmåltiden. Resultatet visar att totalintrycket 
skiljer sig åt från skola till skola. Lägst nöjdhet 
var 51 % och högst nöjdhet var 88 %. 

Framtiden 

Hösten 2013 flyttar Jungfruholmens skola in i 
ombyggda lokaler på Rotskärsskolan och sko-
lan blir en F-9 skola. Rotskärsskolan får även 
en samlad särskola åk 1-9. 
 
Delar av Bodaskolan byggs om till tre förskole-
avdelningar. Även köket byggs om för tillag-
ning av mat till förskolan och skolan. 
 
Älvkarleby kommun är uttagen i SKL:s sats-
ning ”Att förbättra matematikundervisningen 
och höja resultaten”. Älvkarleby är tilldelad sju 
platser, där alla nivåer i kommunen ska vara 
representerade, politiker, förvaltning, rektorer 
och lärare. Sammanlagt deltar 40 kommuner i 
satsningen som bygger på samverkan i nät-
verk.  
 
Skolinspektionen gör under hösten en omfat-
tande granskning i Älvkarleby kommun av all 
förskole- och skolverksamhet, både kommunal 
och fristående. 
 
Vuxenutbildningen arbetar med en fortsatt im-
plementering av VUX12 och ett förtydligande 
kring reglerna i den nya förordningen, till exem-
pel kring gymnasieexamen och vissa kursers 
värde för fortsatta studier. 
 
Under hösten startar fortbildning inom det så 
kallade PIM-projektet, praktisk IT- och medie-
kompetens, som är ett regeringsuppdrag som  
 

 
skolverket fått för att främja utveckling och 
användning av informationsteknik i skolan. 
 
Från oktober 2012 kommer det i IFO:s verk-
samhet att finnas ett myndighetskontor, där 
personal som arbetar med myndighetsutövning 
för barn, vuxna och äldre samlas. Syftet är att 
det ska bli en bättre samordning och samsyn i 
de beslut som fattas för brukare och som rör 
flera områden. 
 
Kostnad för missbruksvården förväntas sjunka 
då det under 2013 kommer att öppna en dag-
verksamhet för personer med beroende och 
missbruksproblematik. Verksamheten kommer 
dels att verka som en länk mellan IFO och 
kommunens beroendeterapeut, dels att arbeta 
fristående med till exempel uppsökande arbe-
te.  
 
Uppfattningen om en fortsatt ökning av kost-
naderna för försörjningsstödet kvarstår då ar-
betslöshetstalen för vår region är höga. Arbets-
kraftsöverskott drabbar i första hand människor 
med låg utbildning och liten eller obefintlig 
arbetslivserfarenhet. Detta ger en inlåsningsef-
fekt och många av dem som idag uppbär för-
sörjningsstöd har denna kombination. 
 
En finsk hemtjänstgrupp kommer att starta un-
der hösten, till att börja med som projekt under 
tre månader för att därefter utvärderas. Ett 
visst ekonomiskt stöd kommer att kunna fås 
via de statliga medlen som utgår för finskt för-
valtningsområde, detta kommer att kunna fi-
nansiera en bil för denna hemtjänstgrupp. 
 
Vård- och omsorg har fått stimulansmedel via 
Socialstyrelsen för att utveckla arbetet inom 
demensvården. Demenssjuksköterskan har 
varit frikopplad från ordinarie arbetsuppgifter 
för utveckling och utbildning i demensvård. Tre 
undersköterskor kommer under hösten att 
påbörja en distansutbildning till Silviasystrar 
vilket innebär en specialisering i demensvård 
utifrån den palliativa vårdfilosofin. 
 
Vård och omsorg har även fått medel från 
Socialstyrelsen till omvårdnadslyftet vilket är 
en kompetensreform inom äldreomsorgen som 
syftar till att stärka kompetensen hos per-
sonalen. En inventering av personalkompe-
tensen samt en kartläggning och validering av 
vårdbiträdenas kunskaper genomförs av Kun-
Da. På sikt kommer även utbildning i demens-
kunskap. 
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Socialstyrelsen har beviljat kommunen medel 
för utveckling av en nationell värdegrund för 
äldreomsorgen. Cheferna inom vård och om-
sorg, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, 
och biståndshandläggare har under våren 
genomgått värdegrundsutbildning vid Uppsala 
universitet. Cheferna kommer vidare under 
hösten att genomgå Ledarskap i Värdegrunds-
arbete vid Karolinska institutet. Två resurs-
personer kommer under hösten att utveckla 
och utbilda all personal inom omsorgen i 
värdegrundsarbete, detta sker i studiecirkel-
form och beräknas pågå till februari 2013. 

 
Kostverksamheten är snart klar med att kost-
nads- och näringsberäkna matsedlar till äldre-
omsorgen och skolan. På Sörgärdets skola på-
går provlagning och utvärdering av matsedlar.  
 
Kostverksamheten kommer att arbeta vidare 
inom äldreomsorgen med påbörjat kvalitetsar-
bete så som matsedelns variation, närings-
innehåll, livsmedelsval, konsistens m.m.  

Uppföljning av mål och uppdrag 

Se sidorna 27-35 för en nämndgemensam re-
dovisning. 
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Driftredovisning 
(tkr) Redovisning 

jan-aug 2011 
Redovisning 
jan-aug 2012 

 
Prognos  

helår 2012 
Avvikelse budget/ 

prognos helår  

Intäkter 303 999 311 864 463 370 12 695 

Kostnader 22 440 26 073 39 585 2 137 

Nettokostnad -281 559 -285 791 -423 785 14 832 
 

Prognos budgetutfall för helåret 

Pensioner 
Enligt prognos per augusti 2012 från KPA 
Pension över pensionskostnader 2012 så kom-
mer ett överskott på 700 tkr att uppstå. Budge-
ten baseras på en prognos från årsskiftet 
2010/2011. 
 
Premier avtalsförsäkringar 
I december beslutade AFA Försäkring om fort-
satt mycket låga premier för avtalsförsäkringar. 
Nivån 2012 är fastställd till 0,21 % av löne-
summan. Budgeten baseras på en tidigare 
högre premienivå, 0,73 %, vilket bidrar till att 
generera ett överskott på preliminärt 1,1 mnkr. 
 
Trots att premienivån under flera år har varit 
låg, så är AFA Försäkring mycket välkonsolide-
rat beroende på den reformerade sjukförsäk-
ringen. Styrelsen för AFA Försäkring beslutade 
därför i juni månad, att återbetala premier för 
åren 2007-2008. För Älvkarleby kommun 
innebär detta in icke budgeterad intäkt 2012 på 
7,0 mnkr. Intäkten ingår i sin helhet i redovis-
ningen för perioden januari-augusti samt i 
prognosen för helåret. 
 
Blockuthyrning 
Kommunen blockförhyr lägenheter i boendena 
på Fyrklövern och Vallvägen i Skutskär av AB 
Älvkarlebyhus. Därefter hyrs lägenheterna ut 
till hyresgästerna. Kommunen betalar för out-
hyrda lägenheter, men har i gengäld möjlighet 
att återfå ingående mervärdesskatt. Budgete-
rad nettointäkt 2012 uppgår till 300 tkr, medan 
helårsprognosen tyder på 500 tkr i nettointäkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Internränta 
Bokförda värden på anläggningstillgångar be-
lastar nyttjande nämnder med en intern ränte-
kostnad. Intäktssidan av internräntan bokförs 
under finansförvaltningen. Intäktsbudgeten för 
2012 uppgår till 8,1 mnkr, medan helårsprog-
nosen visar en intäkt på 8,6 mnkr. 
 
Kommunalskatt 
Budgeten baseras på skatteunderlagsprog-
noser från Sveriges Kommuner och Landsting, 
SKL. Skatteunderlagsutvecklingen har hittills 
under året varit mer positiv än fjolårets prog-
noser, vilket positivt påverkar skatteintäkterna. 
Senaste prognosen visar på ett budget-
överskott på 4,1 mnkr. 
 
Kommunalekonomisk utjämning 
Den fastställda kommunalekonomiska utjäm-
ningen, inkl. LSS-utjämningen, uppgår 2012 till 
netto 47,1 mnkr för Älvkarleby. Budgeterad 
nettointäkt uppgår till 46,7 mnkr.   
 
Finansnetto 
Räntenettot förväntas ge ett positivt budgetut-
fall på totalt 800 tkr, bl. a. tack vare det låga 
ränteläget.  
 
I det prognostiserade överskottet ingår icke 
budgeterade utdelningar på överskott 2011 
från AB Älvkarlebyhus, 178 tkr, och Kommun-
invest ekonomisk förening, 269 tkr.  
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 Redovisning Redovisning Prognos Avvikelse budget/ 
 jan-aug 2011 jan-aug 2012 helår 2012 prognos 2012 
      
Revision      
Intäkter 0 0 0 0 
Kostnader 313 357 575 0 
Nettokostnader 313 357 575 0 
      
Kommunstyrelse       
Intäkter 3 210 3 010 4 922 206 
Kostnader 33 208 27 894 44 337 361 
Nettokostnader 29 998 24 884 39 415 567 
      
Samhällsbyggnadsnämnd     
Intäkter 35 897 31 443 47 057 780 
Kostnader 58 153 50 229 80 197 -312 
Nettokostnader 22 256 18 786 33 140 468 
      
Utbildnings- och omsorgsnämnd     
Intäkter 25 437 33 317 44 469 3 758 
Kostnader 240 534 249 802 376 623 -8 352 
Nettokostnader 215 097 216 485 332 154 -4 594 
      
Driftprojekt      
Intäkter 27 0 0 0 
Kostnader 1 394 617 3 996 -3 248 
Nettokostnader 1 367 617 3 996 -3 248 
      
Finansförvaltning      
Intäkter  303 999 311 864 463 370 12 695 
Kostnader 22 440 26 073 39 585 2 137 
Nettokostnader -281 559 -285 791 -423 785 14 832 
      
SUMMOR      
Intäkter 368 571 379 633 559 818 17 439 
Kostnader 356 042 354 972 545 313 -9 414 
Nettokostnader -12 528 -24 662 -14 505 8 025 
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 Redovisning Redovisning Prognos Avvikelse budget/ 
 jan-aug 2011 jan-aug 2012 helår 2012 prognos 2012 
      
Kommunstyrelse      
Nettoutgifter 653 317 1 500 325 
      
Samhällsbyggnadsnämnd      
Utgifter 4 545 1 793 7 300 22 594 
      
Utbildn.-och omsorgsnämnd      
Utgifter 236 183 1 500 827 
      
      

SUMMA INVESTERING 5 434 2 294 10 300 23 746 
      
          
     

Sammanställning över större investeringar 
 Budget Redovisning Redovisning  
 2012 jan-aug 2011 jan-aug 2012  
     
Toppbeläggning gat- och 
cykelväg 600 244 494  
Omb.Bodaskolan fsk/kök 14 566 0 449  
Lek och aktivitetsytor 150 0 198  
Trio webben * 0 167  
Omb.Rotskär Hus S+kök/ms 984 0 157  
Kylanläggning ishallen 192 267 121  
Ärendehanteringssystem 410 0 116  
Skalskydd/låssystem 225 0 108  
Tekniskas nya lokaler Skr IP 138 1 338 71  
IT-utrustning  1 415 643 32  
Proj ombyggnation Rotskär  3 864 896 21  
     
* Budgeterat under IT-utrustning (tidigare "standardisering maskinpark")  
     

Exploateringsredovisning (tkr) 
      
 Redovisning Redovisning Prognos Avvikelse budget/ 
 jan-aug 2011 jan-aug 2012 helår 2012 prognos 2012 
      
      
Samhällsbyggnadsnämnd      
Sandvägen 0 26 26 -26 
Folkets hus Älvkarleby 25 1 331 1 618 -836 
      
SUMMA EXPLOATERING 25 1 357 1 644 -862 
      
          



Resultaträkning (tkr) 
 
 

 18 
 

 

 Not Redovisning Redovisning Prognos Avvikelse budget/ 
  jan-aug 2011 jan-aug 2012 helår 2012 prognos 2012 
       
Verksamheternas intäkter 1 43 845 53 351 71 336 11 632 
Verksamheternas kostnader 2 -300 681 -298 402 -457 181 -5 785 
Av-/nedskrivningar 3 -8 276 -8 227 -15 671 -3 118 
       

Verksamh. nettokostnader  -265 112 -253 278 -401 516 2 729 
       
Skatteintäkter 4 235 941 237 696 356 047 4 072 
Kommunalekonomisk utjämning 5 43 912 42 416 63 495 295 
Finansiella intäkter 6 1 557 2 242 3 084 584 
Finansiella kostnader 7 -3 769 -4 414 -6 605 345 
       

Resultat före e o poster  12 528 24 662 14 505 8 025 
       
Extraordinära intäkter       
Extraordinära kostnader           
       
       

PERIODENS RESULTAT  12 528 24 662 14 505 8 025 
       
       
Avstämning mot balanskravet Redovisning Redovisning Prognos  
  jan-aug 2011 jan-aug 2012 helår 2012  
       
Ingående underskott att balansera 0 0 0  
Resultat enligt resultaträkningen  12 528 24 662 14 505  
Realisationsvinster  0 0 0  
       
Balanskravsresultat  12 528 24 662 14 505  
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 Not Redovisning Redovisning Prognos Avvikelse budget/ 
  jan-aug 2011 jan-aug 2012 helår 2012 Prognos 2012 
       
TILLGÅNGAR       
       
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillg. 8 - 512 779  
Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggn o tekniska anl. 9 196 217 195 428 194 084  
Maskiner och inventarier 10 10 795 8 325 9 964  

Finansiella anläggningstillg. 11 97 135 101 521 100 831   
Summa anläggningstillgångar     304 147 305 787 305 658 -35 061 
       
Bidrag till statlig 
infrastruktur 12 4 000 4 000 4 000 0 
       
Omsättningstillgångar       
Exploateringsfastigheter m.m. 13 1 970 5 890 6 176  
Fordringar  14 42 367 50 095 47 000  
Kortfristiga placeringar 15 903 877 877  
Kassa och bank 16 10 143 31 972 27 032   
Summa omsättningstillgångar 55 383 88 833 81 085 26 903 
       
       
SUMMA TILLGÅNGAR  363 531 398 619 390 745 -8 156 
       
       
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER     
       
Eget kapital 17 133 213 143 733 133 577 5 543 

därav periodens resultat  12 528 24 662 14 505  
       
Avsättningar       

Pensioner 18 26 311 34 006 35 632  
Övriga avsättningar 19 5 601 4 716 4 762   

Summa avsättningar  31 911 38 722 40 393 7 237 
       
Skulder       

Långfristiga skulder 20 138 600 148 300 145 500 17 750 
Kortfristiga skulder 21 59 807 67 864 71 275 -38 686 

Summa skulder  198 407 216 164 216 775 -20 936 
       

SUMMA EGET KAPITAL,        
AVSÄTTNINGAR, SKULDER 363 531 398 619 390 745 -8 156 
       
      
Ansvarsförbindelser för 
pensioner 27 210 912 228 158   
Borgensförbindelser 28 100 746 93 458   
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 Not Redovisning Redovisning Prognos Avvikelse budget 
  jan-aug 2011 jan-aug 2012 helår 2012 prognos 2012 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     
       
Årets resultat  12 528 24 662 14 505 -8 025 
Justering för av- och nedskrivningar 8 276 8 227 15 671 -3 118 
Justering för avsättningar  5 492 1 244 2 916 -2 916 
       
       
Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 26 297 34 133 33 092 -14 059 
       
Exploateringsfastigheter mm 22 -25 -1 357 -1 644 1 644 
Kortfristiga fordringar  -11 673 -958 2 137 -2 137 
Kortfristiga skulder  -19 941 -4 995 -1 584 1 584 
      0 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  -5 343 26 824 32 001 -12 968 
       
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
       
Investering i materiella anl. tillg. 22 -5 434 -2 294 -10 300 -23 746 
Försäljning av mat.anl. tillgångar   8 8 -8 
Medfinansiering citybanan  -4 000 0 0 0 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten  -9 434 -2 285 -10 292 -23 754 
       
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      
       
Minskning av långfristiga fordr. 23 1 428 1 380 2 070 -2 070 
Ökning av långfristiga fordringar 24  -6 138 -6 138 6 138 
Minskning av långfristiga skulder 25 -69 700 -7 850 -10 650 27 603 
Ökning av långfristiga skulder 26 50 000 20 000 20 000 -20 000 
       
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten  -18 272 7 392 5 282 11 671 
       
       
PERIODENS KASSAFLÖDE   -33 049 31 930 26 990 -25 050 
(inkl. kortfr plac)       
       
Likvida medel vid periodens början 44 096 919 919 6 928 
Likvida medel vid periodens slut  11 047 32 848 27 909 -18 122 
       
Periodens kassaflöde enligt 
balansräkningen  -33 049 31 930 26 990 -25 050 
       



Noter (tkr) 
 
 

 21 
 

 

  Delår 2011 Delår 2012 
Not 1 Verksamheternas intäkter 
Från driftredovisningen 368 571 379 633 
Interna poster -21 053 -21 791 
Internränta -5 966 -5 759 
Statlig utjämning -50 280 -47 782 
Kommunal fastighetsavgift -9 929 -11 012 
Finansiella intäkter -1 557 -2 242 
Skatteintäkter -235 941 -237 696 
Summa verksamhetens  intäkter 43 845 53 351 
    
Not 2 Verksamheternas kostnader 
Från driftredovisningen -356 042 -354 972 
Interna poster 21 053 21 791 
Internränta 5 966 5 759 
Avskrivningar 8 276 8 227 
Statlig utjämning 16 296 16 378 
Avgår finansiella kostnader 3 769 4 414 
Summa verksamhetens kostnader -300 681 -298 402 
    
Not 3 Av-/nedskrivningar 
Avskrivningar -8 276 -8 227 
Nedskrivningar  - - 
Summa av/nedskrivningar -8 276 -8 227 
    
Not 4 Skatteintäkter 
Preliminära medel för januari-augusti 230 446 233 735 
Preliminär slutavräkning 2010/2011  -4 125 994 
Slutavräkning 2010/2011 5 425 - 
Preliminär slutavräkning 2011/2012 (8/12-delar av) 4 195 3 591 
Mellankommunal kostnadsutjämning - -623 
Summa skatteintäkter 235 941 237 696 
    
Not 5 Kommunalekonomisk utjämning 
Inkomstutjämning 44 066 44 802 
Kostnadsutjämning -8 385 -6 298 
Regleringsbidrag 6 214 2 980 
Avgift för LSS utjämning -7 912 -10 080 
Fastighetsavgift 9 929 11 012 
Summa generella statsbidrag och utjämning 43 912 42 416 

     
Not 6 Finansiella intäkter 
Räntebidrag Tallmon - - 
Räntor på utlåning till de kommunala bolagen 1 351 1 405 
Räntor på likvida medel och utlåning 205 389 
Utdelning aktier och andelar - 448 
Summa finansiella intäkter 1 557 2 242 
    
Not 7 Finansiella kostnader 
Räntekostnader -3 153 -3 153 
Ränta pensionsavsättning - -1 099 
Dröjsmålsräntor -4 -7 
Indexuppräkning citybanan -612 -92 
Bankavgifter - -63 
Summa finansiella kostnader -3 769 -4 414 
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 Delår 2011 Delår 2012 
Not 8 Immateriella anläggningstillgångar 
Ingående värde - 265 
Årets investeringar - 285 
Avskrivningar - -37 
Nedskrivningar - - 
Försäljningar - - 
Utgående värde immateriella tillgångar - 512 
     
Not 9 Materiella anläggningstillgångar 
Markreserv    
Ingående värde 13 326 13 326 
Periodens investeringar - - 
Avskrivningar - - 
Försäljningar - - 
Utgående värde 13 326 13 326 
    
Verksamhetsfastigheter    
Ingående värde 140 527 141 688 
Periodens investeringar 2 503 926 
Avskrivningar -4 972 -5 065 
Försäljningar  - -8 
Utgående värde 138 058 137 540 
    
Publika fastigheter    
Ingående värde 32 132 32 560 
Periodens investeringar 1 516 867 
Avskrivningar -881 -895 
Försäljningar  - - 
Utgående värde 32 768 32 532 
    
Fastigheter för annan verksamhet    
Ingående värde 2 793 2 692 
Periodens investeringar - - 
Avskrivningar -179 -113 
Försäljningar  - - 
Utgående värde 2 614 2 579 
    
Exploateringsmark    
Ingående värde 9 451 9 451 
Periodens investeringar - - 
Avskrivningar - - 
Försäljningar - - 
Utgående värde 9 451 9 451 
    
Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar    
Ingående värde 198 230 199 717 
Periodens investeringar 4 019 1 793 
Avskrivningar -6 032 -6 074 
Försäljningar  - -8 
Summa utgående värde  196 217 195 428 
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 Delår 2011 Delår 2012 
Not 10 Maskiner och inventarier     
Maskiner    
Ingående värde 487 407 
Periodens investeringar - - 
Avskrivningar -53 -50 
Utgående värde 433 357 
    
Inventarier    
Ingående värde 10 834 9 634 
Periodens investeringar 1 415 216 
Avskrivningar -2 113 -1 989 
Utgående värde 10 137 7 861 
    
Bilar och andra transportmedel    
Ingående värde 303 186 
Periodens investeringar - - 
Avskrivningar -78 -78 
Utgående värde 225 108 
    
Summa maskiner, inventarier m m    
Ingående värde 11 624 10 226 
Periodens investeringar 1 415 216 
Avskrivningar -2 244 -2 117 
Summa utgående värde 10 795 8 325 
    
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar     
Aktier och andelar    
Aktier och andelar i externa föreningar och företag 60 60 
FSF AB 2 000 2 000 
Aktier i Bionär 28 135 28 135 
Aktier i AB Älvkarlebyhus 5 000 5 000 
Älvkarleby Vatten AB 1 1 
Gästrike Vatten AB 500 500 
Summor aktier och andelar 35 696 35 696 
    
Obligationer och värdepapper    
Revers Gästrike Räddningstjänst 777 777 
Kommuninvest förlagslån 1 588 1 588 
Summor obligationer och värdepapper 2 365 2 365 
    
Långfristiga fordringar    
Kommuninvest* 426 701 
Revers Älvkarleby Vatten AB 58 648 62 759 
Summor långfristiga fordringar 59 074 63 460 
    
Summa finansiella anläggningstillgångar 97 135 101 521 

* Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital samt 
insatsemissioner. Älvkarleby kommuns totala andelskapital i Kommuninvest uppgick 20120831 till 
700 745 kr  
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 Delår 2011 Delår 2012 
Not 12 Medfinansiering     
Medfinansiering citybanan 4 000 4 000 
   
Not 13 Exploateringsfastigheter     
Ingående värde 1 945 4 532 
Investering 25 1 357 
Utgående värde exploateringsfastigheter 1 970 5 890 
    
Not 14 Fordringar     
Kundfordringar 1 592 2 790 
Fordringar hos anställda 47 -50 
Kortfristig del av långfristig fordran 2 142 2 070 
Moms 7 245 676 
Interimsfordringar 19 566 32 520 
Övriga kortfristiga fordringar 777 76 
Upplupna skatteintäkter 9 620 11 205 
Fordringar hos staten 1 214 463 
Upplupna ränteintäkter 164 345 
Summa fordringar 42 367 50 095 
    
Not 15 Kortfristiga placeringar     
Aktier och andelar 901 875 
Obligationer och förlagsbevis 2 2 
Summa kortfristiga placeringar 903 877 
    
Not 16 Kassa och bank     
Kontantkassa 4 9 
Bank 10 139 31 963 
Summa kassa och bank 10 143 31 972 
    
Not 17 Eget kapital     
Ingående värde 120 685 119 072 
 -varav Kunda - 1 894 
 -varav underhållsfond Sandören 298 298 
Periodens resultat 12 528 24 662 
Utgående värde 133 213 143 733 
    
Not 18 Pensioner     
Avsatt till pensioner exkl garanti- och visstidspens. 19 080 25 422 
Avsatt till garanti- och visstidspensioner 2 094 1 945 
Löneskatt, 24,26 %, på pensionsavs.enligt ovan 5 137 6 639 
Summa avsatt till pensioner 26 311 34 006 
    
Not 19 Övriga avsättningar     
Avsättning avgångsvederlag (inkl. po) 988 - 
Medfinansiering citybanan 4 000 4 000 
Indexuppräkning citybanan 612 716 
Summa övriga avsättningar 5 601 4 716 
    
Not 20 Långfristiga skulder     
Banker 59 600 58 200 
Kommuninvest 79 000 90 100 
Summa långfristiga skulder 138 600 148 300 
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 Delår 2011 Delår 2012 
Not 21 Kortfristiga skulder     
Kortfristig del av långfristig upplåning (amorteringar     
inom 12 månader efter periodslutet) 8 400 9 800 
Leverantörsskulder  8 825 10 746 
Momsskuld 101 119 
Personalens källskatter, arbetsgivaravgifter m m 8 986 8 766 
Upplupna löner inkl personalomkostnader 2 082 5 938 
Upplupna semesterlöner inkl personalomkostnader 13 127 8 891 
Upplupna räntekostnader 436 350 
Upplupen pension individuell del inkl löneskatt 6 719 7 068 
Interimsskulder 11 129 14 895 
Skulder till staten - 1 264 
Övriga kortfristiga skulder 1 26 
Summa kortfristiga skulder 59 807 67 864 
    
Not 22 Årets investering/exploatering     
Summa investering anläggningstillgångar 5 434 2 294 
    
Summa exploateringsfastigheter 25 1 357 
    
Not 23 Minskning av långfristiga fordringar     
Älvkarleby vatten AB (amortering) 1 428 1 380 
Summa minskning av långfristiga fordringar 1 428 1 380 
    
Not 24 Ökning av långfristiga fordringar     
Kommuninvest  - 269 
Älvkarleby vatten AB (ökning av lån) - 5 869 
Summa ökning av långfristiga fordringar  6 138 
    
Not 25 Minskning av långfristiga skulder     
Lösen av lån/amortering -69 700 -7 850 
Summa minskning av långfristiga skulder -69 700 -7 850 
     
Not 26 Ökning av långfristiga skulder     
Nyupplåning 50 000 20 000 
Summa ökning av långfristiga skulder 50 000 20 000 
     
Not 27 Ansvarsförbindelse pensioner     
Ingående pensionsskuld 165 281 182 189 
Ränteuppräkning 1 765 1 632 
Basbeloppsuppräkning 1 505 6 582 
Utbetalningar -4 576 -5 141 
Aktualisering - -82 
Bromsen 5 759 - 
Övrig post - -1 681 
Ansvarsförbindelse per 31 augusti 169 734 183 499 
Ansvarsför. förtroendevald som inte ingår i ord. pensionsber. - 114 
Löneskatt 24,26 % 41 178 44 545 
Summa ansvarsförbindelser pensioner 210 912 228 158 
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 Delår 2011 Delår 2012 
Not 28 Borgensförbindelser     
Kommunala bolag 93 355 86 235 
Kommunalt förlustansvar 40 % av låneskulden 180 174 
Bostadsrättsföreningar 6 091 6 029 
Övriga borgensförbindelser 1 120 1 020 
Summa borgensförbindelser 100 746 93 458 
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Rödmarkerad är tillkommande text till delårsrapporten jämfört med tertialuppföljningen 
Mål Uppföljning  Uppfyllelse 
A.1. I det generella folkhälsoarbetet ska 
vi fokusera på att höja det psykiska väl-
befinnandet och den upplevda trygghe-
ten, minska övervikt/fetma, minska anta-
let hjärtinfarkter, och minska konsumtion 
av alkohol, narkotika, tobak, illegal an-
vändning av läkemedel och dopnings-
medel. 

Arbetet har fått en delvis annan inriktning. En 
sammanställning av tillgänglig folkhälsosta-
tistik har tagits fram för att få ett så bra un-
derlag som möjligt för hur det fortsatta folk-
hälsoarbetet bör inriktas. Vidare pågår ett 
arbete med att utveckla previsions- och när-
vårdsarbetet ytterligare. En arbetsgrupp har 
bildats och förslag på en lokal strategi ska 
tas fram under året.  
All personal har besvarat en Previaenkät 
som visar hälsa och arbetsmiljö. Enkät-
svaren tas upp på arbetsplatsträffarna för 
dialog.  
Inom Utbildnings- och omsorgsnämnden  har 
en arbetsgrupp tillsatt för att arbeta med en 
Hälsofrämjande skolutveckling. I gruppen 
ingår bland annat skolsköterskor och 
idrottslärare. 

   

A.2. Alla elever ska gå ut grundskolan 
med behörighet till gymnasiet. 

Prognosen visar att andelen behöriga elever 
till gymnasiet minskat från 87% (2011)  till 73 
% samt att meritvärdet minskat från 180p till 
168p.Resultaten bland de yngre eleverna 
har förbättrats under senaste läsåret. Natio-
nella proven i åk 3 visar på 100% målupp-
fyllelse i flera av delproven. Dessutom kan 
närmare 100 % av eleverna läsa i åk 1. 

   

A.3. Alla barn och elever ska få den un-
dervisning de har rätt till. 

Lärarna genomför handlingsplanen och do-
kumenterar enligt förordningarna. 

   

A.4. Barn och elever ska ses som int-
resserade, läraktiga och motiverade för 
kunskap. 

Lärarna genomför handlingsplanen och 
dokumenterar enligt förordningarna. 

   

A.5. Förskola och skolan ska bli en 
hälsofrämjande skola. 

En arbetsgrupp har tillsatts för att arbeta 
med en Hälsofrämjande skolutveckling. I 
gruppen ingår skolsköterskor, idrottslärare, 
elevcoach, skolchef och närvårds- och 
preventionskoordinator. Förslag på en lokal 
strategi ska tas fram. En grupp inom skolan 
arbetar med att förbättra handlingsplanen 
”Elevnärvaro”. Syftet med handlingsplanen 
ar att minska andelen ogiltig elevfrånvaro 
och hemmasittare. Under våren har idrotts-
fritids bedrivits på Sörgärdets skola. Elva 
skolklasser (år 1-5) och tre förskoleklasser 
har besökt biblioteket för bokprat och dylikt. 
Fjorton förskoleavdelningar har besökt 
biblioteket för att göra en egen saga eller se 
på film.  Samtliga 6-års grupper har varit på 
biblioteksbesök och fått sina lånekort. Vid 12 
tillfällen har bokprat skett till skolbarn i år 1-
6. År 7-9 har bokat bokprat vid 6 tillfällen. 
Fördelning av dagtider i ishallen har skett i 
samråd mellan fritidskontoret och represen-
tanter för skolornas idrottsundervisning.  
 
Bygg- och miljöavdelningen har i tillsynen 
stämt av mot förskolornas egenkontroll gäl 
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lande tobak. Förvaltningen har påbörjat 
tillsynsarbetet. Samtliga ventilationsanlägg-
ningar är besiktigade och godkända genom 
den löpande tillsynen OVK. 
Tekniska avdelningen ser över lekplatserna 
varje vecka. Funktionskontroll 1 kommer att 
göras i juni. Besiktning kommer att utföras i 
oktober. 
Kommunens samtliga byggnader exkl. tek-
niska avdelningens lokaler på IP är besik-
tade och godkända. Besiktning är beställd på 
IP. Tillsynsplan finns, uppdateras i höst. 

A.6. Bra mat i skolan betyder att all mat 
som serveras smakar gott, är näringsrik-
tig och motsvara elevernas behov. 

Kostverksamheten har påbörjat kostplane-
ringen med att kostnads- och näringsbe-
räkna matsedlar. Enkätundersökning på de 
enheter som har extern matleverantör är 
genomförd. Resultatet är inte redovisat. 
Enkätundersökning på enhet med egen till-
lagning är planerad att genomföras före 
sommarlovet. 
En första undersökning om hur eleverna trivs 
med miljön i matsalen kommer att göras 
under hösten. 
Kostverksamheten har kostnadsberäkna och 
näringsberäkna matsedlar för skolan. För-
skolan kvarstår. Arbetet med att provlagar 
och utvärderas matsedeln pågår på Sörgär-
dets skola under hela höstterminen 2012. 
Enkät för att mäta kvalitetsupplevelse är 
sammanställd. Resultat totalintryck: Hur 
känner jag mig när jag ätit. På Sörgärdets 
skola är 88% av eleverna mycket nöjd och 
nöjd, Bodaskolan 72% mycket nöjd och nöjd, 
Jungfruholmens skola 82% mycket nöjd och 
nöjd, Rotskärsskolan 51% mycket nöjd och 
nöjd. 

   

A.7. Andelen elever som gör mer än 
genomsnittliga framsteg under det senas-
te skolåret ska öka. 

Enligt skollagen (2010:800) ska elever som 
lätt når de kunskapskrav som minst ska 
uppnås, ges ledning och stimulans för att 
kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 
 
Månadsvis uppföljning sker i skolans alla 
ämnen. Utifrån uppföljningarna handleds och 
stimuleras eleverna till förbättrade kunskaps-
resultat.  

   

A.8. Andelen elever som är nöjda med 
den undervisning och det utbildningsut-
bud som de får ska öka. 

Elevenkäten kommer att genomföras under 
maj månad. Tekniska problem gjorde att 
elevenkäten inte genomfördes under våren 
2012 som planerat. Rutinerna är förbättrade 
när det gäller enkäthanteringen och ansvaret 
tydliggjort. 

   

A.9. Antalet elever som har goda eller 
vitala relationer med en eller flera av sina 
lärare ska öka. 

Lokaler som matsal, cafeteria, bibliotek och 
skolgårdar ses som naturliga träffpunkter för 
vuxna och elever.  
Samtliga skolor har ordningsregler som re-
gelbundet förankras och diskuteras på sko-
lorna.  

   

A.10. Antalet elever som har minst en 
god vän och trivs bland sina medelever 
ska öka. 

Skolvärden på Rotskärsskolan arbetar till-
sammans med elevrådet för kamratstöd-
jande aktiviteter på skolan. Skolvärdens roll 
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som elevcoach ska vidmakthållas till att gälla 
både enskilda och grupper av elever. Ge-
nomförda trivselenkäter visar att majoriteten 
av eleverna trivs. 

A.11. Andel barn och ungdomar som är 
nöjda med den fritid/kultur och det utbud 
som de får ska öka. 

Genom införandet av avgiftsfri Kulturskola 
har antalet elever ökat från områden där 
deltagandet tidigare år har varit mycket lågt. 
Det har även skett en ökning av elever med 
invandrarbakgrund. Att ta bort avgiften var 
ett stort steg i rätt riktning mot en bättre verk-
samhet, vilket även har visat sig i lärar-
förbundets rankinglista över bästa kultur-
skola. Där har kommunen klättrat uppåt se-
dan förra året. 
Förvaltningen har börjat studera resultatet av 
LUPP-undersökningen och ett forum för att 
hantera svaren bör bildas tillsammans med 
politikerna.  
På fritidsgårdarna finns information om 
verksamheten i form av broschyrer och 
dessa har kontinuerlig information om verk-
samhet och samtal genom Facebook och 
Internet. Affischering sker på skolorna och 
på anslagstavlor i kommunen samt besök på 
skolorna. Affischering för andra kommunala 
arrangemang sker också på fritidsgårdarna. 
Aktivitetsutredningen kommer att påbörjas 
under hösten och kommer att färdigställas till 
årsskiftet. Tillgänglig lekplats är påbörjad och 
kommer att färdigställas i aug/sep. 
Lekplats är färdigställd. 

   

A.12. Antalet barn och unga som har 
goda eller vitala relationer med en eller 
flera vuxna ska öka. 

Fritidsledare och föreningsledare stärks i sin 
roll som barn- och ungdomsledare och för-
valtningen kommer att erbjuda ”Vara vettig 
vuxen” kurs i maj. Fritidsledare och aktiva 
inom föreningen Nattvandrarna har genom-
gått kursen ”Vara vettig vuxen”. Biblioteket 
och individ- och familjeomsorg har upprättat 
kontakt och planerar föreläsningskvällar och 
”öppet hus” kvällar med Nätverkshuset på 
biblioteket under hösten. Under sportlovet 
arrangerade fem föreningar med vuxenverk-
samhet som ordinarie verksamhet aktiviteter 
för barn och ungdomar och under sommar-
lovet var antalet föreningar fyra. 
Fem skolområden har idag minst en klass-
morfar/klassmormor. 
Kultur och fritid har tagit emot en FAS3-
praktikant samt praoelever från grundskolan 
och gymnasiet. 

   

A.13. Antalet barn och ungdomar som 
har minst en god vän och trivs bland 
andra barn och ungdomar på sin fritid ska 
öka. 

Förvaltningen har påbörjat att studera svaren 
från LUPP-undersökningen.  
Biblioteket har arrangerat skrivarstuga på 
sport- och påsklovet. Cirka 30 föreningar 
erbjöd aktiviteter för barn och unga under 
sportlovet. Under sommarlovet träffades 
bibliotekets nybildade filmklubben vid sju 
tillfällen  och en bokcirkel erbjöds. Cirka 30  
föreningar erbjöd aktiviteter för barn och 
unga under sportlovet och ca 20 föreningar 
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deltog under sommarlovet. 
 Fritidsledare och aktiva inom föreningen 
Nattvandrarna har genomgått kursen ”Vara 
vettig vuxen”. Under hösten kommer fritids- 
och föreningsledare att bli inbjudna till Nät-
verkshuset föreläsningskvällar på biblioteket. 
Förvaltningen har vid fritidsgården Oasen 
behållit besöksantalet, ca 35 barn/dag. Bar-
nen får vara med i tjejgrupp, målarkurs, olika 
grupper vid t.ex. hemliga grenar, frågesport 
m.m. för att knyta nya kontakter. Träffen har 
haft en ökning av besöksfrekvensen och ett 
öppet och välkomnade förhållningssätt till 
nya och gamla besökare i verksamheten. 

A.14. Alla ungdomar ska ha samma 
möjligheter till att utveckla sina intressen. 

Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning har 
påbörjat kartläggningen vad ungdomarna är 
intresserad av utifrån svaren från LUPP-
undersökningen. En långsiktigt kultur- och 
fritidsplan ska tas fram, men som i dagsläget 
inte har påbörjats. Förvaltningen har arran-
gerat ”prova-på-aktiviteter” vid sport- och 
sommarlovet med hjälp av föreningar. 
En behovsinventering pågår kontinuerligt att 
handikappanpassa och tillgängliggöra lokaler 
och en plan blir klar till årsskiftet. 

   

A.15. Alla barn och unga ges ett sådant 
stöd att de i möjligaste mån kan fostras, 
bo och leva i sin familj och vara kvar i sin 
förskolegrupp/skolklass som de tillhör. 

Förutsättningarna för samarbetslösningar 
mellan IFO och förskola/skola har underlät-
tats genom samgåendet i en nämnd. Utvär-
dering av elevhälsans och resursgruppens 
insatser görs i juni. 
En inventering har påbörjats av vilken kom-
petensutveckling som behövs för att säker-
ställa rättssäkerheten på IFO. Arbetet med 
att ta fram kompetensutvecklingsplaner har 
påbörjats inom individ- och familjeomsorg. 
Ett arbete med att få en samlad bild av vilka 
föräldrastödsutbildningar som finns i kommu-
nen görs inom ramen för Närvård. Det 
beräknas att vara klart under hösten 2012. 
Utifrån tidiga insatser planeras att marknads-
föra Nätverkshuset på ett tydligare sätt. 

   

A.16. Den kommunala vuxenutbildningen 
ska erbjuda ett utbud som förstärker 
individers möjlighet till fortsatt livslångt 
lärande. 

KunDa har en yrkes- och studievägledare, 
SYV, inom vuxenutbildningen på 100 %. De 
som ska studera gör tillsammans med SYV 
en individuell studieplan som utgår från mål 
och tidigare erfarenheter innan studierna 
påbörjas. Ett visst mått av extra stöd kan ges 
till de vuxenstuderande för ökad måluppfyl-
lelse i form av extra handledning och indivi-
duella kurser. Kursutbudet för hösten finns 
tillgängligt i broschyrer och på nätet. 
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A.17. I kommunens förskolor och skolor 
ska föräldrarna uppmuntras till engage-
mang och stöd för sina barns utveckling 
och studier. 

Förskolans föräldrar har svarat på en föräld-
raenkät som sammanställs under maj/juni. 

   

A.18 Föräldrar, idéburna organisationer 
och näringsliv ges möjlighet till ökat del-
tagande i det förebyggande arbetet både 
inom skola och fritiden. 

Arbetet har startat med att några i arbets-
gruppen har deltagit på en konferens i Sö-
derhamn ”Med full fart in i framtiden” där 
man framgångsrikt arbetar med det entrep-
renöriella lärandet i ett F-9 perspektiv. Ele-
verna i år 8 och 9 har haft ett besök av lokala 
entreprenörer i samarbete med Winnet. 
Elevrådet på Rotskärsskolan startar ett so-
cialt initiativ på skolan ”Frukostklubben” 
Samhällsbyggnadsnämnden har hjälpt och 
stöttat föreningen ”Nattvandrarnas” uppstart. 
Nattvandrarna rörde sig ute under sista april, 
skolavslutningen och reggaefestivalen i 
Furuvik. Antalet aktiva i föreningen är under 
10 stycken. 
Kontakt har tagits med Gavlegårdar angåen-
de hur de arbetar med skadegörelse. 

   

A.19. Vi ska kontinuerligt ge specifik in-
formation som riktas till personer med 
funktionsnedsättning och deras anhöriga 
på kommunens webbplats. 

Verksamheten har påbörjat arbetet med att 
bygga upp en rutin där information om nya 
händelser ska lämnas till ansvarig för hem-
sidan. Tid saknas för att utarbeta enkät och 
för att sammanställa de svar som förväntas. 
Planering fortsätter, vi har som förslag även 
en länk till befintlig information som läggs ut 
av habilitering och försäkringskassa i liknan-
de frågor. 
Samhällsbyggnadsnämnden har samman-
ställt och lagt inventeringen tillgänglig på 
hemsidan. 
Kommunstyrelsens arbete med att färdig-
ställa både extern- och intern hemsida i nytt 
webbverktyg pågår, men är ännu inte klart. 
Så här långt har befintlig webbplats komp-
letterats med länkar till handikapporganisa-
tionernas webbplatser. 

   

A.20. Vi ska årligen genomföra brukarre-
visioner inom funktionshindradeomsor-
gen. 

Inom alla verksamheter i vård och omsorg 
har kvalitetssystemet Kompassen införts. 
Systemet mäter både kunden och persona-
lens upplevelse av kvalitén i verksamheten 
och detta i jämförelse mot kostnaden (KPB, 
Kostnad Per Brukare). Kompassen kommer 
att genomföras en gång varje år tillsammans 
med KPB.  
En revision har beställts som FOU kommer 
att genomföra. Vi har ställts i kö för många 
vill genomföra revision just nu. Kommer att 
kunna genomföras tidigast januari 2013. 

   

A.21. Vi ska årligen genomföra brukar-
undersökningar där undersökningen tas 
fram och analyseras tillsammans med 
kommunala handikapprådet. 

Analysen av kompassens resultat är plane-
rad att genomföras under höst/vintern till-
sammans med handikapprådet.  

   

A.22. Fler tar sig ur försörjningsstödet för 
en annan inkomst. 

Förvaltningen har avdelat en socialsekrete-
rare till att arbeta med personer 18-24 år. 
Verksamheten har återkommande träffar 
med arbetsförmedlingen för att prata gemen-
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samma ärenden. 
Socialsekreterarna kommer att indelas i olika 
ansvarsområden för att på så vis kunna vara 
uppdaterad på vad som händer och sker 
inom AF, FK. Tidsbrist är något som upp-
märksammats som ett problem för att kunna 
arbeta på ett coachande sätt. Riktlinjer och 
rutiner ska ses över under året.  
Ny verksamhet på centralen från och med 
2012-10-01 med två timmar/vecka avseende 
arbetslösa ungdomar upp tom 25 år. I denna 
verksamhet kommer IFO, AMA, AF samt 
utbildning att vara representerade. 

A.23. Personer med ”tungt missbruk” får 
möjligheten att gå från intensiva insatser 
till mer extensiellt leverne. 

Arbete pågår, handledning vid missbruks-
problematik, dagverksamhet för vuxna miss-
brukare, MI-utbildning för anställda inom 
individ- och familjeomsorgen. 

   

A.24. Göra vården av missbrukare 
attraktiv för ”de många”. 

Förvaltningen har ett samarbete i den lokala 
RIM-gruppen där deltagarna från primärvår-
den, beroendepsykiatri, Nätverkshuset, IFO, 
och kriminalvården möter personer med 
missbruk i olika former. Samarbete och 
utbyte av erfarenheter över yrkesgränser har 
lett fram till ett samverkansförslag som är 
färdigt.  
Ny öppenvårds verksamhet med beräknad 
start 2013-01-01 avseende vuxna miss-
brukare. 
Föreläsningsserie under ht 2012 som 
handlar om föräldraskap och alkohol. 

   

A.25. Underlätta självläkning/hjälp till 
självhjälp för missbrukare. 

Förvaltningen har introducerat AUDIT/ 
DUDIT1/ som generellt instrument för klienter 
på IFO och NVH. Ett självskattningsinstru-
ment gällande alkoholkonsumtion finns till-
gängligt via IFO/NVHs hemsida. Planering 
för att återuppta ÖPP2/ har inletts tillsam-
mans med skolan för att på så vis uppmärk-
samma föräldrar på ungas bruk av alkohol.  
1/ 

Alcohol/Drug Use Disorders Identification Test 
2/ Örebro Preventions Program 

   

A.26. Skapa socialpolitiska insatser som 
skapar alternativ till missbruket. 

En ny dagverksamhet för vuxna missbrukare 
planeras att starta hösten 2012. Verksamhe-
ten ska vara ett fristående komplement till 
den vård och behandling som kan fås via 
Nätverkshusets beroendeterapeut men ock-
så ett stöd för de personer som vill behålla 
nykterhet och drogfrihet men som inte vill 
genomgå behandling.  
Ny öppenvårds verksamhet med beräknad 
start 2013-01-01 avseende vuxna missbru-
kare. Diskussion pågår om att öka antalet 
personer som erhåller försörjningsstöd till att 
få lönebidragstjänst via AmA. 

   

A.27. Oavsett boendeform ska äldre i 
Älvkarleby kommun uppleva en social 
gemenskap utifrån sina behov. 

I dag finns träffpunktsverksamheter och dag-
verksamheter som tillgodoser, till en viss del, 
de äldres behov av social gemenskap. Arbe-
te pågår att utveckla verksamheten.  
I biståndsbedömningen får vi veta hur våra 
kunder vill ha sin vardag och vilka önskemål 
på fritid som finns. Fungerande träffpunkter 
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finns på Tallmon och Fyrklövern, saknas fort-
farande på Östangård. 

A.28. Oavsett boendeform ska äldre upp-
leva en meningsfull vardag. 

Den enskilde eller dennes företrädare är 
delaktig i beslutet om insatser så långt det är 
möjligt. En värdegrundsutbildning som byg-
ger på delaktighet och medinflytande kom-
mer att införas inom vård och omsorg.  
Värdegrundsutbildningen är påbörjad, fortgår 
hösten 2012 och avslutas januari 2013. 

   

A.29. Alla äldre ska vara delaktiga i 
utformningen av sina insatser. 

Vård och omsorg har på samma sätt som i 
ordinärt boende infört biståndsbedömning i 
särskilt boende där den enskilde eller dess 
företrädare är delaktig i beslutet om insatser. 
Fortgår, uppföljningar görs, bistånds-
bedömning på särskilt boende infört, målet 
är i princip uppnått. 

   

A.30. Alla äldre ska utifrån sin funktion 
erbjudas fysisk aktivitet. 

De äldre som vill ha regelbunden fysisk akti-
vitet ska erbjudas det och det ska framgå av 
biståndsbeslutet. Önskemålet kartläggs i 
form av biståndshandläggning men vi har 
begränsade resurser att kunna erbjuda och 
genomföra allas önskemål. 

   

A.31. Bra mat inom äldrevården betyder 
att all mat som serveras smakar gott, är 
näringsriktig och motsvarar brukarnas be-
hov samt serverad på ett sätt som för-
stärker aptiten och att den kan ätas i en 
trevlig miljö. 

Maten inom vård- och omsorgsverksamhe-
ten produceras i egen regi, vilket är en viktig 
kvalitetsfråga för nämnden för att kunna sty-
ra kostverksamheten.  
Kostverksamheten har påbörjat kostplane-
ringen med att kostnads- och näringsberäk-
na matsedlar. Arbetet med att driftsätta kost-
planeringen på enheterna genomförs till hös-
ten. Matsedlar är näringsberäknade och 
kostnadsberäknade. Östangård kommer 
under hösten att vara pilot och provlaga och 
utvärdera matsedlar och måltider. Arbetet 
med att skapa behövda och fungerande mat-
råd är i förberedelsefasen. 

   

A.32. För att möjliggöra ett mer fysiskt 
aktivt leverne ska kommunens grön-
områden göras mer tillgänglig för alla 
oavsett ålder eller funktionshinder. 

Kartläggning och en aktivitetsutredning på-
går. Grovprojektering av ”Bodaparken” på-
går, byggstart av del av park i augusti/ 
september.  
Bra promenadstråk med bänkar och bord 
som är tillgänglighetsanpassade. innefattas i 
utvecklingen av Skutskärs centrum som på-
går. Anlägga en park - vissa delar kommer 
att utföras i okt/nov resterande förslag disku-
teras i utveckling av Skutskärs centrum. 
I dagsläget har vi fyra isar av fem som spo-
las av frivilliga och vi ställer upp med plog-
ning: Medora, Sörgärdet, Kullen och Boda. 

   

A.33. Älvkarlebys medborgare ska känna 
sig trygga både inom den offentliga miljön 
som i hemmiljön. 

Vegetationsröjning kring gatu-, gång- och 
cykelvägar pågår kontinuerligt under höst, 
vinter och vår. Arbetet med en hastighets-
plan har inte påbörjats men beräknas vara 
klar före årsskiftet. Samtliga trafikskyltar i 
kommunen stämmer med trafikbestämmel-
serna och är karterade och dokumenterade i 
GIS, kontroll utförs under hösten.  
Skyltar kommer att köpas in under hösten för 
att börja monteras under våren 2013. 
Samhällsbyggnadsnämnden har en annons 
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återkommande i tidningen Norra Uppland ,på 
kommunens hemsida marknadsför tjänsten 
”Fixar Malte” samt kontakt tagen med PRO. 

A.34. Älvkarlebys kommun ska arbeta för 
att minska användandet av fossila bräns-
len och möjliggöra flera etableringar av 
vindkraft. 

Bygg och miljöavdelningens arbete fortgår 
med  färdigställandet av tematiska tillägget 
ÖP vindkraft. 
Kommunen och Inköp Gävleborg använder 
sig av miljöstyrningsrådets upphandlings-
krav. För att minska fossila bränslen har 
arbetet med en cykelplan påbörjats.  
Tekniska avdelningen ska se över möjlighe-
terna att inrätta elstolpar för elbilar i kommu-
nen - har påbörjat att se över möjlighet för 
elstolpar. Ingår i transportprojektet. 

   

A.35. För att bli fler invånare i kommunen 
ska arbetet med detaljplaner påskyndas 
för att skapa nya attraktiva tomter. 

Arbetet har påbörjats och upphandling av 
mäklartjänster är gjord. Försäljning påbörjas 
tidigast i juni.  
Antalet detaljplaner som antas ska öka med 
50 % från dagens ca 3/år Strategi för hur 
planarbetet ska fortskrida samt hur resurs-
förstärkningen ska användas. Bygg- och mil-
jöavdelningen har fortsatt att  arbeta konti-
nuerligt med optimering av resurserna. 

   

A.36. För att åstadkomma mer arbets-
platser ska Älvkarleby kommun bli en 
bättre företagarkommun. 

Arbetet med att inventera ”felande länkar” i 
infrastrukturen och påbörja en handlingsplan 
för att avhjälpa dessa har ännu inte påbör-
jats. Ett förslag till näringslivsstrategi har 
tagits fram. Förslaget kommer att läggas 
fram för kommunstyrelsen i oktober. 
En företagsdag genomfördes i juni där bland 
annat diskuterades hur vi alla kan förbättra 
oss inom dessa områden. Dagen arrange-
rades tillsammans med kommunens närings-
liv. Förvaltningen har varit närvarande på 
företagarmiddag och företagarfrukost. 
Tekniska avdelningen ska påbörja en fort-
bildning kring service och attityder under 
hösten. 

   

God ekonomisk hushållning ur ett 
finansiellt perspektiv 

    

Årets resultat ska uppgå till minst 4 mnkr. Enligt prognos för 2012 kommer målet att 
uppnås. 

  
 

 

Soliditeten ska kontinuerligt öka och ett 
delmål för perioden är att den ska uppgå 
till minst 40%. 

Soliditeten beräknas öka under 2012, men 
målet kommer sannolikt inte att nås för hela 
perioden. En första förutsättning är att en 
budget upprättas, som ger stöd för ökningen. 

   

Likvida medel ska i genomsnitt uppgå till 
15 mnkr. 

Från den låga nivån vid årsskiftet, kommer 
de likvida medlen att successivt öka under 
året. Det är ändå osäkert om målet nås un-
der 2012. En skärpt bevakning av de likvida 
medlen har införts. 
Målet beräknas att nås under 2012. 
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Fullmäktiges prioriterade uppdrag     
Utöka personaltätheten inom förskolan 
från 2,75 till 3,0. 

Genomfördes september 2011. 
 

   

Behålla en så hög nivå som möjligt inom 
den kommunala vuxenutbildningen. 

Följer intentionerna. Se text under punkt 
A.16 

   

Prioritera en socialsekreterare för barn 
och ungdom. 

I internbudget 2012 med anställningsplan 
februari 2012. 

   

Göra en uttömmande analys av tidigare 
utredningsuppdrag angående boende-
platser inom kommunens särskilda boen-
den. 

Under 2012 har förvaltningen sett att antal 
boendeplatser är mer än tillräcklig, en gata 
kommer att stängas på Östangård våren/ 
sommaren 2012. En långsiktig planering och 
utredning av framtida behov pågår. 

   

Behålla nivåerna i föreningsstödet. Nivåerna bibehålls 2012.    
Alla enheter och förvaltningar är mönster-
arbetsplatser vid utgången av mandat-
perioden. (Beslutat i KF.) 

Ett pilotprojekt planerades inom utbildnings- 
och omsorgsnämnden, men avbröts i sam-
verkan med Kommunal på grund av hög 
initialkostnad och att finansiering i nuvarande 
budget saknas. Diskussion om ett återupp-
tagande av pilotprojektet tas till kommande 
budgetår. 

   

Möjligheten för verksamheter att starta 
intraprenader förstärks. (Beslutat i KF.) 

Arbetet är inte klart, men beräknas vara 
färdigt före årsskiftet. 
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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 2011 för skat-
teintäkter baseras på SKL:s decemberprognos 
2011 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 tillgodogjorts perioden jan – aug. Prognos 
för slutavräkning 2012 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 2011. 
 

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2009-02-25 
upprättas ingen sammanställd redovisning, då 
kommunen ändå har god kontroll över koncern-
ekonomin. 
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Redovisningsmodell 

Nedan beskrivs redovisningsmodellens olika 
delar och sambandet mellan dessa.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investeringsredovisning 
 

Årets investeringar - 
investeringsbidrag 

=  
Nettoinvesteringar 

Kassaflödesanalys 
 

Tillförda likvida medel – 
använda likvida medel 

= 
Förändring av likvida 

medel 

DRIFTREDOVISNING 
 

Budgeterade och 
redovisade kostnader och 

intäkter för löpande 
verksamhet. 

Resultaträkning 
 

Intäkter – kostnader 
= 

Förändring av eget 
kapital. 

Balansräkning 
 

Anläggningstillgångar 
Omsättningstillgångar  

Eget kapital  
Avsättningar 

Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 

. 
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Anläggningstillgång 
En tillgång som ska användas permanent i 
verksamheten. t.ex. fastigheter, maskiner och 
bilar. 
 
Avskrivning 
En kostnad som ska motsvara tillgångens 
värdeminskning. Dessa kostnader för tillgången 
fördelas över det antal år som avskrivningstiden 
är vald att ske. En maskin som köptes för t ex 
100 000 kronor och avskrivningen sker på fem 
år, blir avskrivningen 20 000 kronor år (100 
000/5). 
 
Avsättning 
Pengar sätts av för en skuld som uppstått men 
som ännu inte behöver betalas. Denna 
reservation görs för t ex skatteskulder som ska 
betalas. Vanligt är bl a att pengar för att betala 
pensioner till personalen i framtiden avsätts. 
 
Balansräkning 
Visar värdet på kommunens tillgångar, skulder 
och eget kapital, som det var på sista dagen för 
året. Den dagen benämns också balansdagen. 
  
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



Bilaga 1 till delårsrapport 2012 

  

Specificering av driftbudget 2012 (tkr) 
  

 Budget 2012 
  
Revision  
Intäkter enligt årsbudget 0 
Kostnader enligt årsbudget 575 
Aktuell nettobudget 575 
  
Kommunstyrelse   
Intäkter enligt årsbudget 4 221 
Kostnader enligt årsbudget 41 036 
Nettokostnader enligt årsbudget 36 815 
Tilläggsbudget internt försäkringssystem 500 
Tilläggsbudget näringsliv och turism (netto) 2 667 
Aktuell nettobudget 39 982 
  
Samhällsbyggnadsnämnd  
Intäkter enligt årsbudget 58 200 
Kostnader enligt årsbudget 94 475 
Nettokostnader enligt årsbudget 36 275 
Tilläggsbudget näringsliv och turism (netto) -2 667 
Aktuell nettobudget 33 608 
  
Utbildnings- och omsorgsnämnd  
Intäkter enligt årsbudget 31 800 
Kostnader enligt årsbudget 359 360 
Aktuell nettobudget 327 560 
  
Driftprojekt  
Intäkter enligt årsbudget 0 
Kostnader enligt årsbudget 630 
Nettokostnader enligt årsbudget 630 
Tilläggsbudget dokumentation av redovisningssystemet 34 
Tilläggsbudget fiskecampen 84 
Aktuell nettobudget 748 
  
Finansförvaltning  
Intäkter  451 600 
Kostnader 42 647 
Aktuell nettobudget -408 953 
  
ÅRETS RESULTAT ENLIGT ÅRSBUDGET 7 098 
  
ÅRETS RESULTAT EFTER TILLÄGGSBUDGETERINGAR 6 480 
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