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Inledning 
Enligt den kommunala redovisningslagen ska 
kommuner minst en gång under räkenskapsåret 
upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för 
verksamheterna från räkenskapsårets början. 
Kommunen har beslutat att upprätta en delårsrapport 
för perioden januari-augusti. Därtill upprättas en 
tertialrapport för perioden januari-april. 

Periodens resultat och budgetutfall 
För perioden januari-augusti redovisas ett resultat på 
23,1 miljoner kronor (mnkr). (Motsvarande period 
förra året redovisades 20,2 mnkr.) Resultatet fördelar 
sig på följande sätt: 
 
  
Resultat enligt budget                          5,5
Budgetöverskott nämnderna            20,6
Pensioner                                           -0,7
Internränta 0,3
Kommunalskatt                                   -2,3
Kommunalekonomisk utjämning           -0,2
Finansiella intäkter o kostnader            -0,2
Övrigt 0,1
 
Det verksamhetsmässiga budgetöverskottet om 20,6 
(16,6) mnkr motsvarar en förbrukning på 61,5 (62,2) 
% av årsbudget. Den linjära riktpunkten (8/12-delar 
av årsbudgeten) är 66,7 %. För stor vikt ska inte 
läggas vid en jämförelse mellan förbrukningen under 
de åtta första månaderna och 8/12-delar av årsbud-
geten, då årets fyra sista månader är kostnads-
mässigt tunga.   
 
Alla nämnder redovisar en förbrukning som ligger 
under riktpunkten. Revision och driftprojekt ligger 
marginellt över. 
 
Under ”Finansförvaltningen” nedan finns kommen-
tarer om pensioner, kommunalskatt och kommunal-
ekonomisk utjämning.  

Prognos resultat och budgetutfall helår 
Prognostiserat resultat för 2008 uppgår till 6,1 mnkr, 
att jämföra med budgeterade 8,3 mnkr. Nämnderna 
prognostiserar ett verksamhetsöverskott på 2,2 mnkr. 
En jämförelse med överskottet för perioden januari-
augusti visar tydligt kostnadsbelastningen under sista 
tertialet.  
 
Som jämförelse kan nämnas, att i delårsrapporten 
2007 prognostiserades i augusti ett helårsresultat på 
8,9 mnkr.  
 
 
 
 

 
 
Det redovisade resultatet, före extra nedskrivningar 
på totalt 0,9 mnkr, uppgick till 11,0 mnkr.  
 
Kommunstyrelsen är enda nämnd som prognostise-
rar ett budgetunderskott för året trots en realisations-
vinst på nära 3,7 mnkr vid försäljning av Gårdskärs 
fiskehamn. Skälet till underskottet är i stor utsträck-
ning jämförelsestörande poster för sluttäckning av 
deponi och övergångskostnader i samband med 
bildandet av Gästrike Vatten. 
 
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett 
överskott för helåret, 0,5 mnkr. Extra resurser har 
satts in inom grundskolan som tillsammans med 
förskolan prognostiserar ett underskott. I gengäld 
hålls kostnaderna för interkommunala gymnasieer-
sättningar nere beroende på färre elever än beräk-
nat. 
 
Socialnämndens budgetprognos slutar på + 1,3 
mnkr. Individ- och familjeomsorgen beräknas svara 
för ett positivt utfall på 1,9 mnkr (lägre kostnader för 
placering av vuxna missbrukare), medan vård- och 
omsorg prognostiserar ett underskott på 0,6 mnkr 
(ökat vårdbehov inom särskilt boende).  
 
Även bygg- och miljönämnden och kultur- och 
fritidsnämnden prognostiserar överskott för året. 
 
Finansförvaltningens prognos för året slutar på netto 
-4,3 mnkr. Skatteintäkter ger preliminärt ett minus på 
3,2 mnkr. Utveckling inom arbetsmarkanden (antal 
arbetade timmar) har inte utvecklats så positivt som 
antogs för ett år sedan. Det är antalet arbetade 
timmar och timpenningens storlek som styr skatte-
intäkterna. Ökar antalet arbetade timmar, så ger 
detta en real tillväxt för kommunen, medan ökade 
timlöner till stor del går tillbaka till ökade 
lönekostnader för kommunen.  
 
Kommunalekonomisk utjämning kommer att ge ett 
underskott 2008 på 0,4 mnkr. Prognosen som 
budgeten baserades på var något för optimistisk.  
 
Finansiella intäkter beräknas för helåret underskott 
på 0,3 mnkr, beroende på utebliven utdelning från AB 
Älvkarlebyhus. Bolaget gjorde under 2007 stora 
nedskrivningar av beståndet och redovisade därför 
ett negativt resultat.  
 
För mer information hänvisas till verksamhets-
berättelserna. 
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Finansiella mål 
Kommunfullmäktige har fastställt följande finansiella 
mål för 2008: 
 
∗ Soliditeten 2008: 28 %.  
 
Per 31 augusti var soliditeten 33 %. Prognosen för 
helåret är 29 %, målet skulle alltså uppnås. 
 
∗Likvida medel: 15 mnkr.  
 
31 augusti hade kommunen nära 30 mnkr i likvida 
medel. Möjligen nås inte målet, men kommunen 
kommer ändå att ha tillräcklig tillgång till likvida 
medel. 
 
∗Årets resultat 2008: 2 % av skatteintäkterna 
vilket motsvarar ca 6,7 mnkr.  
 
För delåret uppfylls målet med god marginal. 
Däremot finns risk att målet inte fullt ut nås för 
helåret. Prognosen för helåret är 6,1 mnkr.  
 
Investeringar 
Av kommunens investeringsbudget, inkl tilläggs-
anslag, totalt 34,2 mnkr, har 15,9 mnkr redovisats för 
perioden. Netto ca 33,1 mnkr beräknas att förbrukas 
under året och av resterande årsanslag beräknas 
merparten avse  vid årsskiftet pågående projekt, 
vilkas anslag förs över till 2009. 
 
I investeringsredovisningen finns ytterligare informa-
tion. 

Upplåning 
Under året har upplåning skett med 27 mnkr. 9 mnkr 
avser byggnation vid Sörgärdets skola och 18 mnkr 
avser upplåning åt Kommunhus AB för vidareutlåning 
till Älvkarleby Fjärrvärme AB, ÄFAB, för bl a inve-
stering i närvärme i Älvkarleby. Av kommunens lång-
siktiga upplåning på 151 mnkr avser 42 mnkr upplå-
ning åt Kommunhus/ÄFAB. Tack vare försäljning av 
Gårdskärs fiskehamn (se kommunstyrelsens verk-
samhetsberättelse) har upplåningen kunnat hållas 
nere.  

Kommunens ekonomiska läge 
De senaste åren har kommunen kunnat redovisa 
positiva ekonomiska resultat och även för 2008 kan 
vi se fram mot ett positivt resultat. Fortfarande är 
dock kommunens ekonomi svag, bl a kommer vi att 
vid årsskiftet fortsatt ha en låg soliditet (långsiktig 
ekonomisk ställning) jämfört med andra kommuner  
och även jämfört med kommuner av Älvkarlebys stor-
lek.  Skulden för pensioner uppkomna i avtal före  
 

 
1998 fortsätter att växa, då ränte- och basbelopps-
uppräkningar fortfarande är högre än utbetal-
ningarna. Detta innebär, att vi fortsätter att lägga 
kostnader på framtida generationer, om vi inte kan 
generera ett årligt resultat på 10-12 mnkr. Detta 
resultat klarade vi 2005-2007 om vi bortser från 
jämförelsestörande nedskrivningar av anläggnings-
tillgångar. Även 2008 kommer sannolikt att generera 
ett acceptabelt resultat.  
 
Framtiden ser däremot inte så ljus ut och faran för 
kommunens ekonomi är inte över. Med 40-talisternas 
pensionering kan sysselsättningen och därmed 
skatteunderlagstillväxten stagnera. Pensionskostna-
derna kommer att ta allt större andel av tillgängligt 
ekonomiskt utrymme. Dessutom måste sannolikt ett 
större ekonomiskt utrymme skapas till vård och om-
sorg.  

Balanskravet 
Det s.k. balanskravet innebär enligt kommunallagen, 
att om en kommun redovisar ett negativt resultat, ska 
detta regleras och det egna kapitalet återställas inom 
de närmaste tre åren.  
 
Eftersom kommunen redan har balanserat tidigare 
negativa resultat och årets resultat med största san-
nolikhet ger ett positivt resultat, kommer kommunen 
inte att ha något negativt resultat att balansera kom-
mande år. 

Viktiga händelser 
De senaste årens trend med ökad befolkning har 
brutits. Under 2007 minskade befolkningen 9 110 
invånare till 9 095. Under första halvåret 2008 
minskade befolkningen med ytterligare 6 invånare. 
Ett födelseöverskott på 3 motverkades av ett negativt 
flyttnetto på 9. 
 
Arbetslösheten i kommunen har minskat från 4,3 % 
(andel av befolkningen 16-64 år) andra kvartalet 
2007 till 4,1 % andra kvartalet i år. Detta följer 
utvecklingen i länet, men arbetslösheten ligger högre 
än för länet i sin helhet (2,7 %). Lägst arbetslöshet i 
länet har Knivsta, 1,6 %. För riket 3,4 %. En negativ 
notering är, att antalet varsel ökar. Antalet nystartade 
företag i kommunen andra kvartalet, 9 st, ligger i nivå 
med andra kvartalet i fjol. (Källa: Regionförbundet i 
Uppsala län ”Konjunkturen i Uppsala län”.) 
 
Sedan årsskiftet handhas kommunens företags-
hälsovård av AB Previa. Avtal har tecknats fram till 
2010-12-31 med möjlighet till 2 års förlängning. 
 
Kommunen deltar i ett kvalitetsprojekt tillsammans 
med ett fyrtiotal andra kommuner. Kvaliteten mäts  
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inom några olika områden och resultatet jämförs sedan 
mellan de deltagande kommunerna och placeringarna 
bland landets samtliga kommuner. Jämförelserna 
resulterade naturligtvis i både positiva och negativa 
utfall för vår kommun. Bland de positiva kan nämnas 
god tillgänglighet och gott bemötande, 
platserbjudande inom förskolan och gott 
företagsklimat. Områden där kommunen noterat ett 
sämre resultat än genomsnittet, ska ses som 
utmaningar att förbättra resultatet.  
 
Det första resultatet av detta levande projektet har 
distribuerats till kommunens hushåll, ”Kommunens 
kvalitet i korthet” tillsammans med foldern ”Tyck till 
om Älvkarleby”. Utskicken syftar till att få en bättre 
dialog med kommuninvånarna. I det arbetet ingår 
också den rundringning till invånarna, som ett antal 
förtroendevalda genomförde under försommaren. 

Framtiden 
Arbetet med en ny översiktsplan pågår och den 
beräknas vara klar inom ett halvår.  
 
Samverkan inom vatten- och avloppsverksamheten 
håller på att genomföras mellan Gävle, Hofors, 
Ockelbo och Älvkarleby kommuner. 1 april gick va-
personal och maskiner/fordon över till moderbolaget 
Gästrike Vatten AB och 1 september går anlägg-
ningarna över till respektive kommuns dotterbolag 
(driftbolag), i vårt fall Älvkarleby Vatten AB. Syftet 
med samverkan är både att nå synergieffekter och att 
långsiktigt säkra rekrytering och kompetens. 
 

 
Med framtida pensionsavgångar och därmed 
minskad sysselsättning och ökade rekryterings-
problem, ökade pensionskostnader och högre behov 
inom kanske framförallt vård och omsorg, står 
kommunen inför en ekonomisk utmaning. Det gäller 
både att vi på ett mer effektivt sätt använder 
befintliga resurser och att förtroendevalda vågar 
prioritera mellan olika verksamheter. 
 
Arbetet med kvalitetsfokus och dialogen med 
kommuninvånarna kommer att fortsätta. Införande av 
tjänstegarantier ska diskuteras. 

AB Älvkarlebyhus 
Bolaget redovisar för januari-augusti ett resultat på 
5,1 mnkr. Helårsresultatet prognostiseras till 4,4 
mnkr. Resultaten överstiger med god marginal bud-
get. Lägre hyresbortfall, inställd rivning av fastighet i 
Marma och återbetalning av moms avseende bred-
bandsinvestering bidrar till det positiva utfallet. 

Älvkarleby Fjärrvärme AB  
Periodens resultat uppgår till 0,6 mnkr (budget 2,2 
mnkr) och för helåret prognostiseras ett resultat på 
2,2 mnkr (budget 4,1 mnkr).  
 
Förhandlingar pågår mellan ÄFAB och Stora Ensos 
skutskärsfabrik om nytt avtal för värmeleveranser. 
 
Bilden nedan: Skutskärs järnvägsstation som togs i 
bruk 1952 då den tidigare från 1874 revs. Nuvarande 
station ligger på annan plats.  
Foto ur Älvkarleby Hembygdsförenings arkiv.
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PERSONALVOLYM 
Antal anställningar per den 31/8 (tillsvidare samt 
vikarier längre än tre månader) är 744 st, vilket 
motsvarar 648 årsarbetare. 
 
Under perioden har ca 75 300 timmar utförts av tim-
anställd personal. Detta motsvarar ca 44,3 års-
arbetare.  

LÖNEKOSTNADER, ARVODEN MM 
Kostnaden (exkl. PO) för löner, arvoden och ersätt-
ningar till personal, förtroendevalda, uppdragstagare 
m.fl. uppgick under perioden till 114 mnkr. Mot-
svarande för år 2007 uppgick till 113,3 mnkr. 
 
Sjuklönekostnaden 
Sjuklönekostnaden för arbetsgivarperioden (dag 1 – 
14 samt 10 % dag 15-90) uppgår till 1,4 mnkr. En 
minskning med 100 tkr jämfört med samma period 
föregående år (månadsanställda och timanställd 
personal). 
 

MERTID / ÖVERTID 
Totala antalet mertids-/övertidstimmar för perioden är 
8 122 timmar. Jämfört med föregående år är det en 
minskning med 17,8 % då antalet timmar uppgick till 
9 883. 
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Från årsskiftet har den totala sjukfrånvaron minskat 
med 7,14 % (motsvarande 2,9 dgr/anst).   
 
Korttidssjukfrånvaron har minskat med 4 % 
(motsvarande 0,2 dgr/anst) 
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 Redovisning Prognos Avvikelse budget/ Redovisning
 jan-aug 2008 helår 2008 prognos 2008 jan-aug 2007
    
Revision      
Intäkter 0 0 0 0
Kostnader 278 525 0 411
Nettokostnader 278 525 0 411
      
Kommunstyrelse      
Intäkter 49 790 62 936 10 248 45 195
Kostnader 86 182 123 483 -10 745 79 537
Nettokostnader 36 392 60 547 -497 34 342
      
Bygg- och miljönämnd      
Intäkter 1 090 1 400 227 684
Kostnader 2 869 4 640 -16 2 872
Nettokostnader 1 779 3 240 211 2 188
      
Kultur- och fritidsnämnd      
Intäkter 3 524 4 678 193 3 919
Kostnader 12 702 19 407 167 11 920
Nettokostnader 9 178 14 729 360 8 001
      
Barn- och utbildn. nämnd      
Intäkter 10 324 11 629 740 10 601
Kostnader 117 676 186 574 -192 111 981
Nettokostnader 107 352 174 945 548 101 380
      
Socialnämnd      
Intäkter 13 845 23 390 4 114 15 598
Kostnader 101 799 163 258 -2 770 99 668
Nettokostnader 87 954 139 868 1 344 84 070
      
Driftprojekt      
Intäkter 200 725 725 288
Kostnader 854 1 100 -525 660
Nettokostnader 654 375 200 372
      
Finansförvaltning      
Intäkter  285 819 429 336 -3 214 259 056
Kostnader 19 130 29 021 -1 171 8 108
Nettokostnader -266 689 -400 315 -4 385 -250 948
      
SUMMOR      

Intäkter 364 592 534 094 13 033 335 341
Kostnader 341 490 528 008 -15 252 315 157
Nettokostnader -23 102 -6 086 -2 219 -20 184
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 Redovisning Prognos Avvikelse budget/ Redovisning
 jan-aug 2008 helår 2008 prognos 2008 jan-aug 2007
   
Kommunstyrelse       
Inkomster 0 0 0 506
Utgifter 14 935 29 657 1 146 10 042
Nettoutgifter 14 935 29 657 1 146 9 536
      
Kultur- och fritidsnämnd      
Utgifter 185 523 0 0
      
Barn- och utbildn.nämnd      
Utgifter 650 1 460 0 333
     
Socialnämnd      
Utgifter 145 1 414 0 392
      
S:A 
NETTOINVESTERINGAR 15 915 33 054 1 146 10 261
      
     
     
 
 
Sammanställning över större investeringsutgifter januari-augusti 2008 (tkr) 
      
 2008    
      
OM & TILLBYGGN SÖRGÄRDET  6 720    
HISS KOMMUNHUSET 2 399    
SANERING AV VA-LEDNINGAR 2 385    
OMBYGGN PUMPSTATIONER 632    
NÄRVÄRME ÖSTANGÅRD 595    
REDSKAPSBÄRARE TILL PARK 502    
TOPPBELÄGGN GATOR OCH 
CYKELVÄGAR 500    
DATORISERAT STYR- OCH ÖVER-
VAKNINGSSYSTEM 448    
NÄRVÄRME SÖRGÄRDET 373    
PROJEKTERING VA-VERK 242    
NY TRAKTOR/REDSK.BÄRARE 200    
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 Not Redovisning Prognos Avvikelse budget/ Redovisning
  jan-aug 2008 helår 2008 prognos 2008 jan-aug 2007
       
Verksamheternas intäkter 1 72 965 96 927 31 202 56 271
Verksamheternas kostnader 2 -303 524 -472 461 -31 861 -275 350
Avskrivningar 3 -8 646 -12 068 2 302 -9 196
       
Verksamh nettokostnader  -239 205 -387 602 1 643 -228 275
       
Skatteintäkter 4 222 353 333 827 -3 173 212 581
Kommunalekon. utjämning 5 35 134 52 701 -399 37 045
Kommunal fastighetsavg.  7 984 11 977 77 -
Finansiella intäkter 6 1 441 2 406 -94 2 591
Finansiella kostnader   -4 605 -7 223 -273 -3 758
       
Resultat före e o poster  23 102 6 086 -2 219 20 184
      
Extraordinära intäkter       
Extraordinära kostnader           
       

PERIODENS/       
ÅRETS RESULTAT  23 102 6 086 -2 219 20 184
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 Not Redovisning Prognos Avvikelse budget/ Redovisning
  jan-aug 2008 helår 2008 prognos 2008 jan-aug 2007
      
TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggn. Tillg.      
Mark, byggn o tekniska anläggn 7 225 760 175 984  214 075
Maskiner och inventarier 8 7 723 11 107  8 084
Finansiella anläggn. tillg. 9 53 213 112 929   33 525
Summa  286 696 300 020 12 175 255 684
 anläggningstillgångar      
      
Omsättningstillgångar      
Förråd m m  0 0  64
Fordringar  10 32 403 27 542  40 225
Kortfristiga placeringar 11 907 915  934
Kassa och bank 12 29 699 9 133   17 438
Summa  63 009 37 590 -5 125 58 661
omsättningstillgångar      
      
SUMMA TILLGÅNGAR  349 705 337 610 7 050 314 345
      
      
EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR, SKULDER      
      
Eget kapital 13 114 881 97 865 -2 158 101 855
därav periodens resultat  23 102 6 086 -2 634 20 184
      
Avsättningar      
Pensioner 14 10 328 10 762  8 456
Löneskatt på pensioner 15 2 505 2 609  2 050
Övriga avsättningar 16 3 167 300   3 634
Summa avsättningar  16 000 13 671 1 165 14 140
      
Skulder      
Långfristiga skulder 17 150 542 147 393 3 723 132 982
Kortfristiga skulder 18 68 282 78 681 4 320 65 368
Summa skulder  218 824 226 074 8 043 198 350
      
SUMMA EGET KAPITAL,       
AVSÄTTNINGAR, SKULDER 349 705 337 610 7 050 314 345
      
      

Ansvarsförbindelser för 
pensioner 24 210 360 211 595  173 118
Borgensförbindelser 25 122 681   175 820
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 Not Redovisning Prognos Avvikelse budget/ Redovisning
  jan-aug 2008 helår 2008 prognos 2008 jan-aug 2007
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     
      
Årets resultat  23 102 6 086 3 374 20 184
Justering för avskrivningar  8 646 12 068 2 302 9196
Justering för avsättningar  1 073 -1 256 1 256 1380
    0  
Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital  32 821 16 898 6 932 30 760
    0  
Kortfristiga fordringar  2 780 7 641 -7 641 -3808
Förråd  58 58 -58 -9
Kortfristiga skulder  -9 659 740 -740 -8374
    0  
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  25 999 25 337 -1 507 18 569
    0  
INVESTERINGSVERKSAMHETEN   0  
    0  
Investering i materiella anl 
tillgångar 19 -15 915 -33 054 9 220 -10261
Försäljning av materiella anl 
tillgångar 20 900 60 130 -60 130  
Investering i finansiella anl 
tillgångar 21 -501 -501 501  
Försäljning av finansiella anl tillgångar  0 0  
    0  
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten  -15 516 26 575 -50 409 -10261
    0  
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   0  
    0  
Minskning av långfristiga 
fordríngar 22 414 828 -828 429
Ökning av långfristiga fordríngar 23 -18 000 -78 130 79 498 0
Ökning av långfristiga skulder  27 000 27 000 -35 976 0
Minskning av långfristiga skulder  -5 950 -9 099 9 099 -5436
    0  
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten  3 464 -59 401 51 793 -5007
      
Outredd differens  37    
      
ÅRETS KASSAFLÖDE (inkl kortfr 
plac) 13 984 -7 489 123 3 300
      
      
Likvida medel vid periodens 
början  16 622 16 622 -7 377 15 072
Likvida medel vid periodens slut  30 606 9 133 -3 840 18 372
    0  
Årets kassaflöde enligt 
balansräkningen  13 984 -7 489 -3 537 3 300



 
Noter (tkr) 

 

 10

   
Not  Delår 2008

   
1 Verksamheternas intäkter  
 Från driftredovisningen 364 592
 Interna poster -17 394
 Internränta -7 321
 Utjämning -35 134
 Kommunal fastighetsavgift -7 984
 Finansiella intäkter -1 441
 Skatteintäkter -222 353
 Summa  72 965
   

2 Verksamheternas kostnader  
 Från driftredovisningen 341 490
 Internränta -7 321
 Avskrivningar -8 646
 Övriga interna kostnader -17 394
 avgår finansiella kostnader -4 605
 Summa 303 524
   

3 Avskrivningar  
 Kommunen följer Sveriges Kommuner och Landstings   
 rekommendationer för avskrivningstider  
   

4 Skatteintäkter  
 Preliminära medel för januari-augusti 225 122
 Preliminär slutavräkning för 2006 (hela beloppet) -934
 Preliminär slutavräkning 2007 -590
 Preliminär slutavräkning 2008 (8/12-delar av) -1 245
 Summa 222 353
   

5 Generella statsbidrag/utjämning  
 Inkomstutjämning 46 484
 Kostnadsutjämning -5 539
 Regleringsavgift -2 780
 Nationell utjämning LSS -3 031
 Summa 35 134
   

6 Finansiella intäkter  
 Räntebidrag Tallmon 37
 Räntor på utlåning till de kommunala bolagen 1 038
 Räntor på likvida medel och utlåning 366
 Summa 1 441
   

7 Materiella anläggningstillgångar  
 Markreserv  
 Ingående värde 12 322
 Periodens investeringar 0
 Avskrivningar -36
 Försäljningar 0
 Utgående värde 12 286
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Not  Delår 2008 
7 Verksamhetsfastigheter  
 Ingående värde 105 350
 Periodens investeringar 10 434
 Avskrivningar -4 211
 Försäljningar  0
 Utgående värde 111 573
   
 Publika fastigheter  
 Ingående värde 33 030
 Periodens investeringar 680
 Investeringsbidrag -1 373
 Avskrivningar -831
 Utgående värde 31 506
   
 Fastigheter för annan verksamhet  
 Ingående värde 60 493
 Periodens investeringar 4 074
 Avskrivningar -2 055
 Nedskrivning 0
 Utgående värde 62 512
   
 Exploateringsmark  
 Ingående värde 7 915
 Avskrivningar 0
 Försäljningar 0
 Nedskrivning -70
 Utgående värde 7 845
   
 Summa mark, byggnader o tekniska anläggningar  
 Ingående värde 219 110
 Periodens investeringar 15 188
 Investeringsbidrag -1 373
 Avskrivningar -7 133
 Nedskrivning -70
 Försäljningar 0
 Outredd differens 38
 Summa utgående värde 225 760
   
8 Maskiner och inventarier  
 Maskiner  
 Ingående värde 519
 Periodens investeringar 502
 Avskrivningar -196
 Utgående värde 826
   
 Inventarier  
 Ingående värde 6 296
 Periodens investeringar 1 597
 Avskrivningar -1 132
 Försäljningar 0
 Utgående värde 6 762
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Not  Delår 2008 
 Bilar och andra transportmedel  
 Ingående värde 1 224
 Periodens investeringar 0
 Avskrivningar -189
 Försäljningar -900
 Utgående värde 135
   
   
 Summa maskiner, inventerier m m  
 Ingående värde 8 039
 Årets investeringar 2 100
 Avskrivningar -1 516
 Försäljningar -900
 Summa utgående värde 7 723
   
9 Finansiella anläggingstillgångar  
 Aktier och andelar  
 Aktier och andelar i externa föreningar och företag 62
 FSF AB 2 000
 Aktier i AB Älvkarlebyhus 5 000
 Aktier i Älvkarleby Kommunhus AB 2 650
 Älvkarleby Vatten AB 1
 Gästrike Vatten AB 500
 Summor aktier och andelar 10 213
   
 Obligationer och värdepapper  
 Revers Gästrike Räddningstjänst 777
 Övriga värdepapper 20
 Summor obligationer och värdepapper 797
   
 Långfristiga fordringar  
 HSB BRF 203 77
 Revers Älvkarleby Kommunhus AB 42 109
 Summor långfristiga fordringar 42 186
   
 Grundfondskapital Stiftelsen Älvkarlebyhus 17
   
 Summa finansiella anläggningstillgångar 53 213
   
10 Fordringar  
 Kundfordringar 4 561
 Fordringar hos anställda 15
 Kortfristig del av långfristig fordran 828
 Moms 1 276
 Interimsfordringar 12 152
 Övriga kortfristiga fordringar 8 633
 Upplupna skatteintäkter 3 316
 Upplupna ränteintäkter 635
 Fordon VA (bf värde 20080831) 900
 Kapitalkostnader fordon VA maj - augusti 89
 Summa fordringar 32 403
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Not  Delår 2008 
11 Kortfristiga placeringar  
 Aktier och andelar 905
 Obligationer och förlagsbevis 2
  907
   
12 Kassa och bank  
 Kontantkassa 11
 Plusgiro 25
 Bank 29 663
 Summa kassa och bank 29 699
   
13 Eget kapital  
 Ingående värde 91 779
 Periodens resultat 23 102
 Utgående värde 2/ 114 881
   
 2/ Varav underhållsfond Sandören 534
   
14 Pensioner  
 Avsatt till pensioner exkl garanti- och visstidspensioner 10 328
 Avsatt till garanti- och visstidspensioner 0
 Summa avsatt till pensioner 10 328
   
15 Löneskatt på pensioner  
 Löneskatt, 24,26 %, på pensionsavsättningar enligt ovan 2 505
   
16 Övriga avsättningar  
 Omstruktureringskostnader för uppsagd personal inom  
 vård och omsorg samt städ- och kostverksamhet.  
 Avsättningen inkluderar påslag för löneskatt 726
 Sluttäckning av deponier 2 441
 Summa övriga avsättningar 3 167
   
17 Långfristiga skulder  
 AB Älvkarlebyhus 10 000
 Banker 127 554
 Övriga kreditinstitut 12 988
 Summa långfristiga skulder 150 542
   
18 Kortfristiga skulder  
 Kortfristig del av långfristig upplåning (amorteringar inom 12 månader  
 efter periodslutet) 9 098
 Leverantörsskulder  12 174
 Momsskuld 139
 Personalens källskatter, arbetsgivaravgifter m m 8 828
 Upplupna löner inkl personalomkostnader 4 075
 Upplupna semesterlöner inkl personalomkostnader 13 394
 Upplupna räntekostnader 1 120
 Upplupen pension individuell del inkl löneskatt 7 949
 Interimsskulder 11 489
 Övriga kortfristiga skulder 16
 Summa kortfristiga skulder 68 282
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Not  Delår 2008 
19 Årets investeringar  
 Årets investeringar framgår av investeringsredovisningen.  
   
20 Försäljning av materiella anläggningstillgångar  
 Fordon och maskiner sålda till Gästrike Vatten AB 900
 Summa försäljning av materiella anläggningstillgångar 900
   
21 Investering i finansiella anläggningstillgångar  
 Älvkarleby Vatten AB 1
 Gästrike Vatten AB 500
 Summa investering i finansiella anläggningstillgångar 501
   
   
22 Minskning av långfristiga fordringar  
 HSB BRF 203 30
 Älvkarleby Kommunhus AB 384
 Summa minskning av långfristiga fordringar 414
   
23 Ökning av långfristiga fordringar  
 Älvkarleby Kommunhus AB 18 000
 Summa ökning av långfristiga fordringar 18 000
   
24 Ansvarsförbindelser pensioner   
 Ingående pensionsskuld 167 308
 Ränteuppräkning 2 140
 Basbeloppsuppräkning 3 300
 Utbetalningar -3 339
 Övrig post -119
 Ansvarsförbindelse per 31 augusti 169 290
 Löneskatt 24,26 % 41 070
 Summa ansvarsförbindelser pensioner 210 360
   
25 Borgensförbindelser  
 Kommunala bolag 112 210
 Kommunalt förlustansvar 40 % av låneskulden 538
 Bostadsrättsföreningar 8 809
 Övriga borgensförbindelser 1 124
 Summa borgensförbindelser 122 681
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Driftredovisning 
(tkr) 

Redovisning
jan – aug 2008

Prognos helår
2008

Avvikelse budget/ 
prognos 2008 

Redovisning
 jan – aug 2007 

Intäkter 49 790 62 936 10 248 45 195

Kostnader 86 182 123 483 -10 745 79 537

Nettokostnader         36 392 60 547 -497 34 342

Driftprojekt-
redovisning (tkr) 

Redovisning
jan – aug 2008

Prognos helår
2008

Avvikelse budget/ 
prognos 2008 

Redovisning 
jan – aug 2007 

Intäkter 200 725 725 282

Kostnader 854 1 100 -525 655

Nettokostnader 654 375 200 373
 

Ansvarsområde 
I kommunstyrelsens ansvarsområden ingår  
bl a kommunövergripande planering och utredning, 
växel/reception, nämndadministration, ekonomi- 
IT- tele- och personalfunktioner, näringsliv och 
turism samt teknisk verksamhet. 

Budgetutfall 
Driftredovisning 
Det periodiserade utfallet för perioden uppgår till 
61 % av totala årsbudgeten. Riktpunkten är 67 %. 
Flera jämförelsestörande poster påverkar utfallet 
(se under ”Prognos för året” nedan.)  
 
Vägbelysningen har förbrukat 82 % av årsbudget p 
g a att elkostnaderna är höga i början av året samt 
fakturerade elkostnader som avser 2007.  
 
Försäljning av Gårdskärs Fiskehamn har en positiv 
effekt på periodens resultat, medan sluttäckning av 
Dragmossens deponi och övergången till Gästrike 
Vatten-koncernen har motsatt effekt.  

Prognos för året 
Flera icke budgeterade engångsposter påverkar 
prognosen: 
 
∗  +3,7 mnkr i reavinst vid försäljning av 
Gårdskärs fiskehamn, 
∗  -1,5 mnkr i kostnader för sluttäckning av 
Dragmossens deponi utöver vad som tidigare 
avsatts (2,5 mnkr) för ändamålet, 
∗ -0,5 mnkr i beräknade omställningskostnader 
och 0,8 mnkr för täckning av negativt eget kapital 
vid övergång till Gästrike Vatten-koncernen. 
 
Dessutom underskott för iordningsställda 
industritomter i Skutskär och Marma samt fastig-
hetsförvaltning, totalt 0,9 mnkr. Vidare underskott 
på delvis ofinansierad tjänst och elkostnader m.m.  

 
Investeringsbudget 
Den totala investeringsbudgeten är på 30,8 mnkr 
varav 8,6 mnkr är tilläggsanslag från 2007. För-
brukat är 14,9 mnkr. Total prognos är 20,9 mnkr. 
Anslag för vid årsskiftet pågående investerings-
projekt förs över till 2009. 
 
Större projekt som utförs i år är om- och tillbygg-
nation av Sörgärdets skola, entré kommunhus, 
inköp av redskapsbärare/traktorer till både park 
och Skutskärs IP, sanering av va-ledningar, 
frekvensstyrning Kronsågen, datoriserat styr- och 
övervakningssystem för vatten och avlopp och 
toppbeläggning av gator och vägar. Försköning 
Bodaån, ombyggnation av Skutskärs reningsverk 
och ombyggnation av pumpstationer fortsätter från 
2007. Hiss i kommunhuset färdigställdes i april. 
 

Mål och måluppfyllelse 

∗ Utveckla administrativa rutiner för att effek-
tivisera arbetet och därigenom sänka kost-
naderna. 
 
Införandet av s.k. självservice i lönehanteringen 
kommer att fortsätta. Hittills har personalreducering 
av 1,0 löneassistent kunnat genomföras. Arbete 
pågår också med att se över övriga administrativa 
rutiner, för att kunna klara kommande pensions-
avgångar utan återbesättning. 
 
∗ Öka kommuninvånarnas engagemang i och 
kunskap om kommunens verksamheter. 
 
I samband med projekten ”Kommunens kvalitet i 
korthet” och ”Tyck till om Älvkarleby” har 
broschyrer skickats till alla hushåll i kommunen.  I 
”Kommunens kvalitet…” beskrivs resultatet av en 
kvalitetsjämförelse som genomförts. Där redovisas 
också hur 2008 års budget är fördelad mellan 
verksamheterna. 
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Ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder gavs 
under två kvällar tillfälle att ringa upp invånare för 
att höra om deras  reaktion på dessa utskick. C:a 
15 politiker ställde upp och responsen från de 
uppringda var mycket positiv.  
 
Synpunktshanteringen är en metod att fånga upp 
synpunkter från medborgarna, både positiva och 
negativa.  
 
Arbetet att nå målet har bara inletts. 
 
∗ Verka för att företagsetableringen i kom-
munen ökar med 10 %. 
 
Under de två första kvartalen 2007 nyregistrerades 
23 företag och för hela året 36 (2006: 14). Under 
de två första kvartalen 2008 registrerades 16 
företag.  Det är svårt att bedöma, om minskningen 
under första halvåret i år beror på tillfälliga 
fluktuationer eller en avmattning i konjunkturen. 
Det är också svårt att bedöma vilken effekt 
kommunens näringslivsarbete har på 
företagsetableringen.  

Viktiga händelser 
Vid årsskiftet övergick ansvaret för 
företagshälsovård för våra anställda från Älvhälsan 
till Previa AB. Avtalet tecknades fram till 2010-12-
31 med möjlighet till två års förlängning.  
 
Älvkarleby kommun deltar aktivt i näringslivsut-
vecklingen på regional nivå genom ett kontinuerligt 
samarbete med näringslivsavdelningar i Gästrik-
land och Uppland. Lokalt under året har 
avdelningen inbjudit till frukostmöten, seminarier, 
distribution av nyhetsbrev samt genomfört ett antal 
möten med den lokala näringslivsgruppen. 
 
Tillsammans med angränsande kommuner, Regi-
onförbundet och Länsstyrelsen Gävleborg har en 
marknadsföringskampanj genomförts för att upp-
märksamma tillkomsten av nya E4 samt utbyggna-
den av Upptåget.  
 
I maj invigdes nya Sportfiskeforum. Älvkarleby 
kommun har övertagit driftansvaret och förvalt-
ningen av Sven O Hallmans donation från Vatten-
fall. Projektet har genomförts med ekonomiskt stöd 
från Länsstyrelsen, Vattenfall, Sparbanksstiftelsen 
nya och Kultur i länet. 
 
 
 
 
 
 

 
Det successiva införandet av s.k. självservice inom 
lönehanteringen innebär minskat pappersarbete 
och slopande av ett led i arbetet. Under våren har 
utbildningar genomförts i samverkan med Previa i  
 
”Alkohol- och droger” samt ”Systematiskt arbets-
miljöarbete”. 
 
Den arbetsmarknadspolitiska åtgärden Plus-jobb 
håller på att fasas ut och de sista anställningarna 
upphör under hösten 2008. 
 
Drygt ett år har gått sedan kommunstyrelsen tog 
beslut om en ny organisation för 
arbetsmarknadsarenan (AmA) och verkstad och 
service. Ett år som inneburit avveckling av 
inarbetade och välbekanta arbetsmoment till att 
implementera nya rutiner och metoder allt enligt de 
intentioner som fastställts av kommunstyrelsen. 
Verkstad och service utför uppdrag åt kommunala 
förvaltningar, bolag och föreningar. Den 
nyinrättade flyttservicen, i samarbete med 
flyktingmottagningen, utför transporter två dagar i 
veckan. För våra nyanlända är det en introduktion 
till arbetslivet och kunskap om kommunen. 
 
Praktikplatser, både interna och externa, anordnas 
för de personer som blir hänvisade till AmA. 
Praktikplatsen kan vara en språngbräda ut i 
arbetslivet, pröva på ett yrke som att få rutiner i sin 
vardag. I uppdraget ingår också ansvar för 
uppföljning och dokumentation av praktiken. 

Framtiden 
I och med nya trafikåret blir det fler tågstopp i 
kommunen och tätare turer. I gengäld blir 
bussturerna färre – turer som tidsmässigt 
överlappar tågturerna. Busspendel mellan 
Skutskär och Gävle med 20 minuters intervall 
under högtrafik tillkommer. 
 
Nya och förbättrade kommunikationer, upprust-
ningen av Laxön, tillskapandet av sportfiskeforum 
och Dragon Gate, samt möjligheten till attraktivt 
boende är några faktorer som skapar goda 
associationer om bygden och som på sikt kommer 
att leda till ökad tillväxt. 
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Driftredovisning 
(tkr) 

Redovisning
jan – aug 2008

Prognos helår
2008

Avvikelse budget/ 
prognos 2008 

Redovisning
 jan – aug 2007 

Intäkter 1 090 1 400 227 684

Kostnader 2 869 4 640 -16 2 872

Nettokostnader       1 779 3 240 211 2 188
 

Ansvarsområde 
Bygg- och miljönämnden är en myndighet som bl.a. 
bevakar att lagar inom bygg- och miljöområdet följs. 
Nämnden har också ansvar i trafik- och 
naturvårdsfrågor. Den ger även service till 
kommuninvånare, företag, organisationer och annan 
offentlig förvaltning. 
  
Byggavdelningen svarar för bebyggelsereglering genom 
översikts- och detaljplanering samt bygglovshantering. 
Den har även ansvar för trafikfrågor, brandfarliga varor 
och cisterner. 
 
Miljöavdelningen har ansvar i hälsoskydds-, natur- och 
andra miljöfrågor samt energirådgivning. Den utövar bl a 
tillsyn enligt livsmedels- och djurskyddslagstiftningen, 
miljöbalken och andra lagar.  

Budgetutfall  
Nämnden har fått in mer intäkter än budgeterat tack vare 
nybyggnationer samt planavgifter för vindkraft i Skut-
skärshamn.  

Prognos för året 
Nämnden kommer att få ett överskott. 

Mål och måluppfyllelse 

∗ Nämnden har som mål att upprätta god 
planberedskap så att attraktivt boende kan 
upprättas.  
En planprioriteringslista har framtagits för att ge 
överblick över antalet planärenden samt prioritet för 
hur planarbetena ska bedrivas. 
 

∗ Samtliga livsmedelsanläggningar skall vara 
godkända enligt nu gällande lagstiftning vid 
utgången av år 2008.  
Vi kommer att få svårt att nå det satta målet, vilket 
beror på att vår tidigare miljöinspektör pensionerats 
och att den nya inspektören behöver tid på sig för att 
sätta sig in i arbetet. 
 

∗ I samarbete med övriga nämnder och styrelser 
arbeta för att de lokala och regionala miljömålen 
uppfylls.  
En miljömålsgrupp kommer att bildas för uppföljning 
av arbetet med del lokal och regionala miljömålen. 

 

Viktiga händelser 
Byggandet av tågstationer i Älvkarleby och Marma har 
förlöpt planenligt med invigning av stationerna i januari 
2008.   
 
Arbete för att göra Bodaåns stränder i Skutskärs 
centrum mer tillgängliga och inbjudande för allmänheten 
har inletts och fortsätter under året. 
 
Bygglov för nybyggnation har beviljats inom det nya 
planområdet Falludden. 
 
Energirådgivningen köps av det lokala energikontoret 
Gävle-Dala Energikontor.  
 
Ny detaljplan för Skutskärshamn som möjliggör 5 
vindkraftsverk har antagits. Bygglov har beviljats och 
miljöanmälan är godkänd 
 
Regeringen har beslutat att djurskyddstillsynen ska ske i 
statlig regi från och med januari 2009. 

Framtiden 
Med tillkomst av pendeltågstrafik och utbyggnad av E4 
kan en fortsatt efterfrågan på attraktiva tomter förväntas. 
Detaljplaner för bostadstomter ska färdigställas snarast 
möjligt. En ny detaljplan för ett område i Älvkarleby är 
under bearbetning. En lågkonjunktur som aviserats inom 
de närmsta åren kan dock komma att stagnera 
nybyggnation och efterfrågan på tomter.  
 
Intresset för etablering av vindkraft på land har ökat 
markant och torde komma att kräva ökade 
planeringsinsatser. 
 

Reach, en ny kemikalieförordning i EU, kan komma att 
få konsekvenser för hur och om kommunen ska sköta 
kemikalietillsynen.  
 
Klagomål på vedeldning är relativt vanliga varför vi 
kommer att fortsätta att ingå i ett projekt som SMHI och 
ITM (Institutionen för tillämpad matematik) driver. Syfte 
är att ta fram en modell för beräkning av vedeldningens 
påverkan på luftföroreningshalten. 
 
Länsstyrelsen arbetar med ett naturreservatsförslag som 
täcker större delen av Älvkarleby kommuns kuststräcka. 
Förutsättningar för ett kommunalt naturreservat på 
Rotskär samt norra delen av Holmarna utreds 
tillsammans med Upplandsstiftelsen.  
 
Klimatfrågan blir allt mer allvarlig och måste beaktas. 
Hot om översvämningar, erosion och kraftiga stormar 
kommer att påverka hur vi måste jobba med framtida 
planarbete. 
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Ordförande: Irene Stridh 
Förvaltningschef: Bo Jansson 

 18

Driftredovisning 
(tkr) 

Redovisning 
jan – aug 2008 

Prognos helår
2008

Avvikelse budget/ 
prognos 2008 

Redovisning
 jan – aug 2007 

Intäkter 3 524 4 678 193 3 919

Kostnader 12 702 19 407 167 11 920

Nettokostnader      9 178 14 729 360 8 001
 

Ansvarsområde 
Fritidsverksamhet:  
Stöd till kommunens föreningar, uthyrning/ bokning av 
kommunala lokaler, fritidsgårdsverksamhet, friluftsliv, 
lovverksamhet, övrig ungdomsverksamhet. 
 
Biblioteksverksamhet:  
Huvudbibliotek, Boken kommer-verksamhet. 
Biblioteksservice till boende på Tallmon, arbets-
platsutlåning Stora Enso samt utlåningssnurror i 
allmänna lokaliteter runt om i kommunen. 
 
Kulturverksamhet:  
Teater-, musik-, kulturprogram och utställningar. 
 
Flyktingmottagande:  
Organisera mottagande och introduktion för kommun-
placerade flyktingar. 
 
Resursgruppen:  
Samordnarfunktion för resursgruppen 

Prognos för året 
Ingen förväntad avvikelse mot nettoram. 
 

Mål och måluppfyllelse 
Fritidsverksamhet 
∗ Att det i varje kommundel ska finnas aktiviteter 
för barn och ungdom. 
 
Vid sport- och sommarlov ordnade föreningar samt 
de kommunala fritidsgårdar aktiviteter för lediga barn 
och ungdomar. Dessa presenterades i ”Laxpasset” 
som delades ut i skolorna innan respektive lov. Vid 
båda tillfällena anordnades aktiviteter  i hela 
kommunen. 
 
Biblioteksverksamhet 
∗ Biblioteket och dess utbud ska öka sin tillgäng-
lighet och bättre anpassas till låntagarnas behov. 
 
Arbetet med bibliotekets gestaltning har fortskridit. 
Nya mindre diskar och en omfattande bokomflyttning 
har medfört att biblioteket av många upplevs som 
större och ljusare.  

 
 
 

 
Personalen har influerats av arbete i två läns-
övergripande projekt ”I lust med glöd” och ”Det 
frågeorienterade biblioteket”. 
 
Kulturverksamhet       
∗ Utbudet av kulturarrangemang för barn och 
ungdomar ska utökas.  
 
Kulturverksamhet för barn och ungdom har 
prioriterats under perioden för att målet ska uppnås. 
 
Flyktingverksamhet 
∗ Bibehålla flyktingverksamheten och verka för 
att de vuxna efter de två introduktionsåren ska ha 
egna försörjningsmöjligheter genom arbete eller 
studier. 
 
Vi har till vår kommun tagit emot 19 personer under 
januari -augusti. Arbetet tillsammans med Arbetsför-
medlingen fungerar bra.  
 
Resursgruppen 
∗ Att samordna insatser för barn, ungdomar och 
deras familjer. 
 
∗ Att erbjuda samtalskontakter till de kommun-
innevånare som så önskar. 
 
∗ Att ha ett förebyggande perspektiv då det gäller 
barn och ungdom och att i detta verka för att 
föräldrautbildningar kommer till stånd. 

Viktiga händelser 
Förvaltningen har lagt mycket tid och arbete på den 
nya hemsidan. 
  
Fritidsverksamhet 
Team 789-verksamheten bedrevs under vårterminen 
på Rotskärsskolan och Älvboda friskola enligt upp-
satta mål. 
 
Efter samtal med Rotskärsskolan kommer Team 789 
att löpa på under höstterminen med ny ansvariga  
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personer på skolan. Vi hoppas på att detta kan vara 
en liten injektion och öka intresset.  
 
Nämnden vill också koppla detta arbete till Träff-
punken för att få ett naturligt samarbete med skolan. 
 
Uppslutningen till skolavslutningskvällen i Furuvik var 
stor. Alla som köpt entrébiljetten via oss fick en buss-
biljett till hemfärden.  Tre bussar var abonnerade. 
 
Vid sport- och sommarlov ordnade föreningar samt 
de kommunala fritidsgårdarna aktiviteter för lediga 
barn och ungdomar. Dessa presenterades i 
”Laxpasset” som delades ut i skolorna innan loven.  
Aktiviteterna presenterades även på hemsidan. 
 
SISU och Upplands Idrottsförbund har tillsammans 
med fritidskontoret haft träffar med kommunens 
skolor och idrottsföreningar där man informerat om 
Idrottslyftet. Detta var mycket uppskattat och har fått 
positiva effekter. 
 
Fördelningen av tider i våra sporthallar gjordes i juni. 
Ett svårt arbete då behovet av en till sporthall är stort. 
Träffar hölls med föreningar som bedriver 
ungdomsverksamhet.  
 
Nordupplands skoterklubb sköter Upplandsleden 
etapp 11, enligt skötselplan. 
 
Förvaltningen har deltagit i möten med Upplands-
stiftelsen och Skutskärs sportklubb angående ar-
rendet och utvecklingsplanerna för Rullsand.  
 
Fritidskontoret har tillsammans med tekniska 
avdelningen gått igenom och skrivit om avtalen med 
föreningarna som är verksamma vid Skutskärs IP. 
Ansvaret för Skutskärs IP ligger sedan 1 juli hos 
Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Fritidsgården Träffpunkten på Rotskär har varit 
öppen måndag - torsdag 15.00 - 21.00 och fredagar 
17.00 - 23.00. Besökssnittet ligger runt 45 - 50 
besökare per dag, i perioder något mer. Under våren 
har Christin From börjat som fritidsledare på 50 %. 
Fr.o.m. maj har Träffpunkten ansvaret för cafeterian 
vid sporthallen. På helger kommer föreningarna att 
hålla den öppen från hösten. 
 
Under sommaren har Träffpunkten varit öppen 
måndag och torsdag 17.00 - 22.00 och fredagar 
17.00 - 23.00 under vecka 26 - 30. Vecka 31 - 33 var 
verksamheten stängd. En planerad sommarresa 
ställdes in p.g.a. för få deltagare. Höstupptakten har 
varit händelse rik och besöks antalet har stigit med 10 
– 15 personer per kväll, fredagar något mer. 
Personalen har därför fullt upp och svårt att hinna 
med besökare, aktiviteter och samtidigt hålla uppsikt 
över vad som händer överallt i sporthallen. 

 
Fritidsgården Oasen har varit öppen tisdag-torsdag 
13.00-21.00 och fredagar 13.00-23.00, med i snitt ca 
50 besökare per dag i en väl fungerande verksamhet. 
Exempel på aktiviteter: målarkurs, pingis, biljard, 
innebandy, fotboll, badresa till Borlänge, frågesport, 
innebandycupen påsksmällen, skidresa till Idre, 
lovaktiviteter m.m. Oasen samarbetar också med 
Träffpunkten i Skutskär. 
 
Kultur och fritidsnämnden har sedan den 1 juli 2008 
det ekonomiska ansvaret för Skutskärs idrottsplats. 
Vad detta kommer att innebära i ekonomiska termer 
är svårt att ha någon uppfattning om då det är ny 
verksamhet för nämnden och en verksamhet där det 
finns en stor maskinell del. Maskiner kan gå sönder 
eller behöva bytas ut. Detta är ofta förknippat med 
stora engångskostnader. 
 
Biblioteksverksamhet 
Arbetet med bibliotekets gestaltning har fortskridit. 
Nya mindre diskar och en omfattande bokomflyttning 
har medfört att biblioteket av många upplevs som 
större och ljusare. 
 
Bokborgen – började byggas vecka 25. 
 
Personalen har influerats av arbete i två länsövergri-
pande projekt ”I lust med glöd” och ”Det fråge-
orienterade biblioteket”. 
 
Den nya entrén med vindfång ut mot trädgården har 
öppnats. 
 
20 maj invigdes mini-infoteket för funktionshinder i 
bibliotekets lokaler. Infoteket finansieras av land-
stinget. 
 
Sista veckan i maj fokuserade biblioteket på ”Gröna 
fingrar” med förläsning om pelargoner av Veronica 
Wägner och växtbytardag i trädgården. 
 
Från och med maj kan man komma i kontakt med 
Gästriklands konsumentvägledare via skype och 
webbkamera. Utrustning finns på en av bibliotekets 
datorer. 
    
3 grupper från BVC föräldrautbildning har varit på 
besök och fått gåvoböcker.    
 
Inom projektet LekaSpråkaLära har man fortsatt med 
besök (7 tillfällen) av barngrupper från två förskoleav-
delningar på biblioteket. 
 
Skolbiblioteksgruppen och förskolans bokombud har 
träffats vid ett tillfälle vardera. 
 
Barnen i kommunens sexårsgrupper har besökt 
biblioteket, fått lånekort och lånat sin första boken på 
sitt eget kort.  
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Lästävlingen Bokjuryn 2007 har engagerat förskolans 
5-åringar och år 4 och 7 i skolan.  
 
Årets författarbesök för eleverna i åk 5 stod Veronica 
Wägner för. Eleverna hade förberett sig genom att 
läsa böcker och skriva frågor. 
 
Skolklasser har kommit på bokprat (13 tillfällen). 
Skolan och förskolan har också haft möjligheten att få 
färdigplockade bokkassar. 
 
Förskolorna i södra delen av kommunen besöks av 
bokbilen var fjärde vecka, och får då boklådor. 
 
Sportlovs- och sommarlovstävling med bokpriser har 
genomförts. 
 
Musiklek, pyssel och barnteater har erbjudits vid 5 
tillfällen. 
 
Under veckorna 26-29 arrangerade biblioteket 
sagostunder två gånger per vecka för det mindre 
barnen. 
 
Gåvoböcker delas ut till alla 4 och 6-åringar. 
 
Inför sommarlovet besöktes alla förskolor i kom-
munen. Då delades också en ”Rut & Knut”-bok ut för 
extra språkstimulans. 
 
Biblioteket har hjälpt skolbiblioteket på Bodaskolan. 
 
Biblioteket har tagit emot fyra praoelever. 
 
SeniorNet-föreningen har fortsatt sin verksamhet på 
biblioteket med träffar 2 gånger i veckan. 
 
Talboksmöten har ägt rum. Där tipsade vi om ny 
teknik och nyutkomna talböcker samt storstilsböcker 
för berörda låntagare. 
 
Kulturverksamhet                    
Utställningar:  
Bildutställning av Clifford Folkesson, fotoutställning av 
Skutskär Fotoklubb, målningar i akryl och akvarell av 
Ralf Wiberg, målningar/teckningar av Vinkelboda 
förskola, Magiska Manteln för barn, Picasso-
tolkningar av Bodaskolan åk 1, Konsumentverket om 
rätt leksaker, Vårsalong 2008, Skutskärs 
Motorsällskap 50 år, Älvkarleby Hembygdsförening 
”Från topp till tå”. 
 
Föreläsningar:  
Tre på tema Energi och Balans i samarbete med Villa 
Harmoni med avslutande örtvandring och tre på tema 
Klimatförändring i samarbete med Naturskyddsföre-
ningen. 
 
 

 
Konserter:  
Fyra konserter i Konsertkarusellen (klassikt, folkmusik 
och jazz) i samarbete med Musik i Uppland, 
föreningsmöte kring Konsertkarusellen 
 
Barn och ungdom:  
Kulturkul på lördagar med barnteater, pyssel och 
musik, cirkusskola, glasverkstad inom ramen för 
utställningen Magiska manteln, konsert för åk 7, 8 9, 
musikunderhållning på Fallens Dag. 
 
Övrigt: 
Alla Hjärtans Dag i samarbete med Älvboda friskola, 
bildarkiv under uppbyggnad, nationaldagsfirande. 
 
På kommunens äldreboenden har arrangerats under-
hållning, sittande dans osv. genom studieförbunden, 
som sökt bidrag för just den verksamheten. 
 
Flyktingverksamhet 
Prognosen från Migrationsverket om antalet 
asylsökande 2008 var ca 38 000 personer men som 
det ser ut nu minskar den hela tiden. Den senaste 
siffran som nu finns är ca 30 000 asylsökande. 
Migrationsverket kan se att antalet asylsökande från 
Irak minskar.  
 
Vår kommun tagit emot 19 personer under januari -
augusti. Vi har också fortsatt med samhällsinform-
ation varje tisdag, t.ex. har Rädda Barnen, Gästrike 
Återvinnare och Konsumentverket bjudits in. Vi har 
varit på studiebesök på Stora Enso och Brandsta-
tionen. Även information om kommunen har delgetts 
flyktingarna. 
 
Under april månad hade vi en föreläsningsserie i 
samarbete med IOGT-NTO i Skutskär som handlade 
om demokrati och integration. 
 
Under våren har språkkaféet som är ett samarbete 
med SWERA varit en trevlig mötesplats för nyanlända 
och frivilliga kontaktpersoner.  
 
I samarbete med Älvkarleby Skutskärs aktiva kvinnor 
har vi ordnat en matlagningskurs för en grupp killar 
som fått lära sig att laga svensk mat.  
 
Arbetet tillsammans med Arbetsförmedlingen funge-
rar bra.  
 
Vi har även skrivit ett avtal med Röda Korset som 
kommer att träffa våra nyanlända för att bedöma 
deras psykiska hälsa.  
 
Den 1 juni (visstids) anställdes en arbetsmarknads-
lots med uppdrag att hitta praktikplatser och hjälpa till 
med kontakter med olika företag.  
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Resursgruppen: 
Resursgruppen träffas en gång per vecka och består 
av samordnare, psykolog, alkohol- och drog terapeut, 
socionom, LSS-handläggare och specialpedagog. 
 
Arbetet är inriktat på samverkan, samordning och 
planering av insatser för barn och ungdom. 
Konsultationer erbjuds skol- och socialtjänstpersonal. 
Den övriga verksamheten är inriktad på olika former 
av samtal. (individuella, familjesamtal och 
nätverkssamtal) som aktualiserats av den enskilde 
kommuninnevånaren, skola, socialtjänst eller annan 
kommunal verksamhet. Utöver detta ges också hand-
ledning enskilt eller i grupp. 
 
Under våren har resursgruppen fått ett utred-
ningsuppdrag från förvaltningscheferna i skola och  

 
 
socialtjänst. Utredningsuppdraget handlar om hur 
samordningen av insatser ytterligare skall kunna 
effektiviseras. ”Hur kan vi hitta en väg in?” Arbetet 
pågår och kan kanske utmynna i ett utökat mandat för 
resursgruppen då det gäller samordning av insatser 
inom området barn och ungdom. Ett underhandssvar 
har lämnats till uppdragsgivarna. Uppdraget beräknas 
kunna slutföras under hösten 2008.  
 
Strävandena att utöka samarbetet med landstinget 
fortsätter och är konkretiserat i den utökade re-
sursgruppen som träffas två gånger per termin. (Bup, 
Habilitering, Vuxen Psyk och Vårdcentral). Viktigt för 
detta arbete att fortgå och att hitta konkreta former. 
 
 

 
 
.

 
  

Bilden ovan: 
Efter det att virket skilts vid Färnäs skiljeställe togs det in i flottningsrännan vid Hålldammen  
för transport till Skutskärs sågverk och fabriker. Bilden är från Hålldammen på 1910-talet.  

Foto ur Älvkarleby Hembygdsförenings arkiv 
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Driftredovisning 
Redovisning

jan – aug 2008
Prognos helår

2008
Avvikelse budget/ 

prognos 2008 
Redovisning

 jan – aug 2007 

Intäkter 10 324 11 629 740 10 601

Kostnader 117 676 186 574 -192 111 981

Nettokostnader     107 352 174 945 548 101 380
 

Ansvarsområden 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för 
barnomsorg, förskoleklass, grundskola, sär-
skola, gymnasieskola, kulturskola. I form av 
intraprenad (KunDa) bedrivs vuxenutbildning 
med särvux, sfi, individuella programmet och 
uppdragsutbildning.  

Prognos för året 
Kulturskolan redovisar ett överskott på 275 tkr 
vilket beror på att danspedagogtjänsten har 
varit vakant under vårterminen. Fr.o.m. 
höstterminen är tjänsten tillsatt. 
 
Förskolan prognostiserar ett underskott på 700 
tkr som till största delen beror på ökade kost-
nader för vikarier samt högre matpriser. 
 
Grundskolans prognostiserade underskott på 
550 tkr avser kostnader för extra resurs-
personal på Rotskärsskolan, Sörgärdets skola 
och Jungfruholmens skola.    
 
Gymnasieskolan prognostiserar ett överskott 
på 1 500 tkr som avser minskade kostnader för 
interkommunal ersättning, då fler elever än 
beräknat har flyttat från kommunen samt 
minskade kostnader för inackordering till 
gymnasiesärskoleelev. 
 

Intraprenadens prognos för året 
 Budget Prognos Avvikelse 
Intäkter 456 3 558 3 103
Kostnader 8 222 10 796 -2 574
Netto 7 767 7 238 529

 
Intraprenadens prognos för avtalsperioden 
t.o.m. 31 dec 2009 är utfall inom ram.       

Mål och måluppfyllelse  
Redovisningen utgår från de mål som 
kommunfullmäktige fastställt för Barn- och 
utbildningsnämnden. 

  
KUNSKAPSRESULTAT 
∗ Kunskapsmålet är att alla elever i grund-
skolan som lägst skall uppnå de nationella 
målen. 
Det här målet mäts bl a utifrån resultat av 
Nationella prov i åk 5 och 9. Resultaten i åk 5 
visar att eleverna har brister i centrala delar i 
ämnena svenska, engelska och matematik. 
Brister i läsförståelse påverkar inlärningen 
negativt i skolans alla ämnen. Se tabell sid 26. 
 
I år är det totala provbetyget för åk 9 med för 
första gången i svenska och engelska, därför 
går det inte riktigt att jämföra med föregående 
år. Matematikresultatet har förbättrats med 11 
% men är fortfarande mycket lågt. Svenskans 
resultat har klart förbättrats, medan engelskan 
har försämrats. Flickorna har överlag lyckats 
bättre än pojkarna vad gäller att nå minst 
godkänt. Se tabell sid 27. 
 
För att förbättra uppföljningen ska klasslärarna 
fr.o.m. höstterminen skriftligt redovisa elever-
nas måluppfyllelse i samtliga ämnen till rektor. 
Redovisningen ska baseras på elevernas re-
sultat i förhållande till kursplanemålen 
. 
I åk 3, 5 och 9 redovisas resultaten i de 
nationella proven. 
 
I åk 8 och 9 redovisas betygsresultaten samt 
skillnaden i slutbetyg och resultat av nationella 
prov i åk 9. 
 
Uppföljning av resultaten sker på klasskon-
ferenser som grund för skolans kvalitetsarbete 
och fördelning av resurser. 
 
∗ Varje barn och elev skall ges utrymme att 
utvecklas utifrån sina förutsättningar. 
 
Det här målet går inte att mäta om vi har 
uppnått. Vi har genomfört följande aktiviteter i 
syfte att uppnå målet: 
 
Rektorer och enhetsansvarig för BBSS (barn 
med behov av särskilt stöd) ska regelbundet 
rapportera det aktuella läget till nämnden som  
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en del i arbetet för att säkerställa att alla elever 
får det stöd de har rätt till. Nuvarande 
organisation ska utvärderas under hösten för 
att se om formerna för stödet behöver omor-
ganiseras. 
 
∗ Vuxna studerande ska ha tillgång till 
vuxenanpassade arbetsformer och vägled-
ning. 
 
Det här målet är uppnått. Vi har genomfört 
följande aktiviteter i syfte att uppnå målet: 
 
Vuxenutbildningen erbjuder ett flexibelt utbud 
av kurser som kan bedrivas på plats i 
undervisningsgrupp eller i olika former av 
distansundervisning. 
 
∗ För att tillgodose arbetslivets behov skall 
insatser vidtas för att stimulera till ett större 
intresse för naturvetenskap och teknik 
bland kommunens unga. 
 
Det här målet går inte att mäta om vi har 
uppnått. Vi har genomfört följande aktiviteter i 
syfte att uppnå målet: 
 
Skolan deltar i ett TekNO projekt som kallas 
”Röda tråden” med följande målsättning: 
 
Länka samman alla våra förskolor och skolors 
olika natur- och teknikprojekt till en helhet 
. 
Regelbunden undervisning utifrån NTA-lådor, 
(Naturvetenskap och teknik för alla), samt 
besök på Teknikcentrum Rotskär. 
 
Bygga ut samarbetet med Högskolan i Gävle. 
Utveckla Hyttö Naturskola till en Natur/Teknik 
skola, där samarbete med TekNO är ett 
alternativ. 
 
∗ Läsinlärning och matematikundervisning 
inom grundskolan samt arbetet med språk-
utveckling i förskolan ska stärkas. En-
hetliga former för uppföljning av mate-
matikundervisningen ska utarbetas. 
 
Det här målet går inte att mäta om vi har 
uppnått. Vi har genomfört följande aktiviteter i 
syfte att uppnå målet: 
 
Alla elevers läsförmåga bedöms med hjälp av 
LUS, läsutvecklingsschema, som är ett av 
verktygen för att få en enhetlig bedömning över 
hela skoltiden. För att skapa bättre bedömar-
överensstämmelse i LUS, främst mellan åk 6-7  

 
har en gemensam lärarträff genomförts. 
Vårterminen 2008 bestämdes vilka LUS-
punkter som ska vara riktvärden för olika 
årskurser som underlag för uppföljning. 
 
Hösten 2008 anställdes en kommunal mate-
matikutvecklare på 25 %, som bl.a. ska 
ansvara för fortbildningsinsatser. Följande 
fortbildning i matematik planeras: 
 
⇒ Studiedag 24/9 för alla lärare F-6 samt 

ämneslärare i slöjd och matematik 
⇒ Uppföljning av studiedagen vecka 44 
⇒ Matematikcirkel i samarbete med Tierps 

kommun. Cirkeln varvas med föreläsningar 
och gruppdiskussioner. Anordnare är Hög-
skolan i Gävle och finansieras med hjälp 
av Lärarlyftet. Cirkeln planeras pågå under 
2009-10. 

 
I förskolan används ECERS som bedöm-
ningsinstrument för utvärdering av kvaliteten. 
ECERS anger olika kvalitetsnivåer för bl a 
språkutveckling.  
 
Representanter från några förskolor får ta del 
av en introduktionsföreläsning i TRAS, ett 
observationsmaterial för språkutveckling inom 
förskolan. 

 
∗ Inriktningen ska vara att all personal har 
rätt behörighet för de ämnen de undervisar 
i. 
 
Målet är inte fullt uppnått. Vi har genomfört 
följande aktiviteter i syfte att uppnå målet: 
 
Inriktningen är att sätta samman arbetslagen 
utifrån ämneskompetens. Målsättningen är att 
stärka lärarnas ämneskompetenser och öka 
behörigheten. 
 
DEMOKRATI/VÄRDEGRUND/TRYGGHET 
∗ Verksamheten skall genomsyras av en 
helhetssyn på barn och elever, utifrån en 
gemensam värdegrund. All personal skall 
vara trygg med denna gemensamma värde-
grund.  
 
Det här målet går inte att mäta om vi har 
uppnått. Vi har genomfört följande aktiviteter i 
syfte att uppnå målet: 
 
Enligt Skolverkets riktlinjer har Likabehand-
lingsplaner upprättats i samråd med elever och 
personal. I planerna har nuläget kartlagts och 
konkreta rutiner för åtgärder redovisats.  
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Likabehandlingsplanerna skall redovisas till 
BUN i slutet av september. Planerna skall 
följas upp och ses över varje år. 
 

∗ Varje barn och elev skall bemötas med 
värme och respekt och ges trygghet. 
 
Det här målet går inte att mäta om vi har 
uppnått. Vi har genomfört följande aktiviteter i 
syfte att uppnå målet: 
 
Under en studiedag har varje skola tillsam-
mans med en fortbildare utarbetat en hand-
lingsplan i EQ, emotionell intelligens. Fr.o.m. 
höstterminen ska EQ schemaläggas och vara 
ett återkommande inslag i skolarbetet. 
 
I förskolan är en föreläsning i EQ är genomförd 
och ska följas upp vid en kommunövergripande 
kvalitetsträff. Ytterligare en dag är inplanerad 
våren 2009 då handlingsplaner ska upprättas 
på respektive förskola. 
 
Ett nytt Basprogram för skolhälsovården an-
togs av BUN i mars. Skolhälsovården ingår i 
ett samverkansprojekt med landstinget och 
socialförvaltningen, Snorkel, för att motverka 
nedstämdhet hos ungdomar. 
 
∗ Den demokratiska processen skall foku-
seras inom verksamheten. Varje elev skall 
ha inflytande över sin utbildning. 
 
 Det här målet går inte att mäta om vi har 
uppnått. Vi har genomfört följande aktiviteter i 
syfte att uppnå målet: 
 
Den individuella utvecklingsplanen, IUP är en 
överenskommelse mellan elev, förälder och 
lärare där det beskrivs vilka insatser som 
behövs för att eleven ska utvecklas så långt 
som möjligt inom utbildningens mål. Under 
2008 inför grundskolorna stöd för elev-
dokumentation på webben. Syftet med digital 
IUP är följande: 
 
⇒ Underlätta delaktighet för elever och 

föräldrar 
⇒ Lättare att koppla till skolans mål 
⇒ En ny smidig kanal för dialog mellan hem 

och skola 
⇒ En starkare röd tråd genom skolgången 
⇒ Spara tid i hantering av alla papper kring 

omdömen och IUP 
⇒ Förbereda och underlätta skriftliga om-

dömen 
 

 
Stor vikt har lagts vid att utarbeta lokala 
kursplaner i skolans samtliga ämnen för att ge 
bättre underlag för bedömning. De lokala 
kursplanerna ska sedan läggas in i den digitala 
IUP:n. 
  

∗ Föräldrainflytandet skall finnas avseende 
verksamhetens planering, innehåll och ut-
formning. Personalen skall ges möjlighet 
att aktivt delta i skolutvecklingen. 
 
Det här målet är mätbart utifrån föräldrars 
upplevelse av möjlighet till inflytande. Vi har 
genomfört följande aktiviteter i syfte att uppnå 
målet: 
 
I kvalitetsredovisningen efterfrågades för-
äldrars möjlighet till delaktighet och inflytande i 
förskola, fritidshem och skola. Enkätsvaren 
visade att majoriteten av föräldrarna verkar 
nöjda med kontakten med skolan. Bland för-
äldrar till de yngre eleverna anser några för-
äldrar att inflytandet är begränsat. 
 
En tredjedel av föräldrarna till de äldre ele-
verna anser att de inte kan påverka sitt barns 
situation eller att det finns en fungerande form 
för samverkan. 
 
Lokala föräldrastyrelser eller samråd finns på 
alla skolor. 
 
KONTINUITET 
∗ Samsyn ska råda inom och mellan alla 
verksamheter för barn och elever från för-
skolan t o m gymnasieskolan, inom vuxen-
utbildningen ska integration mellan verk-
samheterna finnas.  
 
Målsättningen är att länka samman alla 
skolformer till ett livslångt lärande utifrån 
en gemensam syn på kunskap, utveckling 
och lärande. 
 
Det här målet går inte att mäta om vi har upp-
nått. Vi har genomfört följande aktiviteter i syfte 
att uppnå målet: 
 
Se redogörelser (ovan) för arbetet med bl a 
EQ, Individuella utvecklingsplaner och läsut-
vecklingsscheman som är grundläggande de-
lar i arbetet med samsyn och kontinuitet. 
 
I det kommunövergripande projektet om be-
dömning ingår att alla elever i samtliga klasser 
har som uppgift att skriva faktatexter utifrån sin 
nivå. Syftet är att utveckla konsten att skriva 
faktatexter, i ett 1-9 perspektiv.  
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PERSONAL 
∗ Medarbetarna ska kunna känna trivsel 
och delaktighet samt utvecklas i sitt arbete. 
Ambitionen är att varje enskild arbetstagare 
skall känna sig sedd, hörd, bekräftad och 
delaktig i det som sker på den egna arbets-
platsen. 
 
Det här målet går inte att mäta om vi har 
uppnått. Vi har genomfört följande aktiviteter i 
syfte att uppnå målet: 
 
Arbetet pågår med att implementera FAS-05, 
som syftar till att underlätta samverkan, öka 
medarbetarnas möjlighet till delaktighet och 
bredda inflytandet, med början under hösten. 
Rektorerna har regelbundna träffar med före-
tagshälsovården för tidiga rehabinsatser. 
 

VIKTIGA HÄNDELSER/FRAMTID 
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2008 om 
en ny skolorganisation från höstterminen 2010. 
De följande två läsåren kommer därför att 
präglas av organisationsförändringar inom hela 
förvaltningen samt av planerade ny- och 
ombyggnationer. 
 
För att få en mer heltäckande information från 
samtliga verksamheter har barn- och utbild-
ningsnämnden beslutat att utöka och förändra 
uppföljningen från hösten 2008.  
 
Uppföljningen ska bl.a. omfatta kunskapsre-
sultat utifrån målen för respektive årskurs och 
skolenhet samt utvärdering av den psykosoc-
iala miljön.  
 

 
 

 
Som en följd av Skolverkets inspektion har en 
verksamhetsplan upprättats av rektorer och 
förvaltningschef. Planen ersätter det tidigare 
Helhetsskoledokumentet. Planen utgår från de 
nationella styrdokumenten samt kommunens 
Mål & Budgetdokument och anger periodens 
viktigaste verksamhetsmål. Verksamhets-
planen ska ligga till grund för skolutveckling 
och ansvarsfördelning av verksamheten och 
revideras varje år. 
 
Under 2008-2009 är läsningen prioriterad inom 
alla skolans olika verksamheter. Målsättningen 
är att stärka läsförståelsen i samtliga ämnen. 
Ljungbergska fonden har bidragit med medel 
till ett kommunövergripande läsprojekt.  
 
En ny förskoleavdelning har öppnats på 
Jungfruholmens skola. Älvkarleö förskola har 
under vårterminen en tillfällig förskoleavdelning 
för 8 barn.    
 
Hösten 2008 flyttade Lindgårdens förskola till 
en utbyggnad i Sörgärdets skola. 
 
En ny ledningsorganisation har beslutats i BUN 
som ska vara genomförd senast halvårsskiftet 
2009. Detta innebär att verksamheten fördelas 
på fyra skolområden, två grundskoleområden 
och två förskoleområden. Förändringsarbetet 
innan detta är genomfört kommer att sätta sin 
prägel på vårens verksamhet. 
 
Stor vikt kommer att läggas på att få kvalitets- 
och uppföljningsarbetet att bli ett naturligt 
inslag i verksamheterna och ”ett rullande hjul”, 
Verksamhetsplan-Kontinuerlig uppföljning-
Kvalitetsredovisning-Årsredovisning-Mål & 
Budgetdokument. 
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Driftredovisning 
Redovisning

jan – aug 2008
Prognos helår

2008
Avvikelse budget/ 

prognos 2008 
Redovisning

 jan – aug 2007 

Intäkter 13 845 23 390 4 114 15 598

Kostnader 101 799 163 258 -2 769 99 668

Nettokostnader     87 954 139 868 1 344 84 070

Ansvarsområde 
Socialnämndens verksamhetsområde omfattar 
både barn och vuxna samt äldre, vilket gör att de 
flesta kommuninvånare någon gång i livet kommer 
i kontakt med nämndens verksamhet. Till 
ansvarsområdet hör individ- och familjeomsorg 
samt vård och omsorg för äldre och 
funktionshindrade. Socialnämnden ska ge 
invånarna i kommunen en skälig levnadsnivå så att 
de kan leva ett självständigt liv. Barns bästa ska 
alltid beaktas.  
 
Verksamheten styrs av bland annat Socialtjänst-
lagen (SOL), Lagen om vård av missbrukare 
(LVM), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om 
stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) 
samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
 
Individ- och familjeomsorgen arbetar i huvudsak 
med insatser inom barn och familj, vuxna missbru-
kare, försörjningsstöd och familjerätt. Verksam-
heten är organiserad i två grupper, en behand-
lingsgrupp och en ekonomigrupp. 
 
För arbetet med tidiga och förebyggande insatser 
samt för arbetet med utveckling av hemmaplans-
lösningar så är Nätverkshuset en viktig resurs.  
 
Vård- och omsorgsverksamheten riktar sig i hu-
vudsak till äldre och funktionshindrade genom olika 
former av stödinsatser, serviceinsatser och om-
vårdnadsinsatser. Verksamheten organiseras i två 
huvudområden: äldreomsorg respektive handi-
kappomsorg.  

Socialnämndens budget 2008, 
procentuellt fördelad 

3% 17%
80%

ADM IFO VOM

 
 

 
 

 
För nämndens ansvarsområde har nettobudgeten 
fördelats med 4 mnkr till administrationen, 24 mnkr 
till individ- och familjeomsorgen och 113 mnkr till 
vård och omsorg.  

Prognos för året 
ADM. Budget Utfall Progn. Avvik 

Intäkter 53 34 51 -3 
Kostn 4 167 2 409 4 079 +89 

Netto 4 114 2 375 4 028 +86 
 

För helåret prognostiserar administrationen ett 
utfall i paritet med budget för verksamheten. 
 

IFO Budget Utfall Progn Avvik 
Intäkter 1 411 954 1 697 +286 
Kostn 25 567 13 560 23 978 +1 589 

Netto 24 156 12 606 22 281 +1 875 
 

Totalt prognostiserar individ- och familjeomsorgen 
ett positiv resultat för helåret med 1,9 mnkr. 
Största delen av den positiva prognosen kan ses 
utifrån att periodiserad budget för placeringar av 
vuxna inte har förbrukats. Under perioden har en 
vuxenplacering gjorts, motsvarande period 
föregående år gjordes sju placeringar. 
 
Gällande försörjningsstödet har det skett en 
marginell ökning av antal bidragshushåll (3 st). 
Totalt antal bidragshushåll under perioden är 147 
stycken. Nettokostnaden har minskat något i 
förhållande till samma period föregående år. Detta 
till stor del beroende på ökade intäkter via 
återsökning av utgivet försörjningsstöd. För 
försörjningsstödet prognostiseras ett underskott 
med 0,6 mnkr för helåret. Detta främst beroende 
på att budgeten minskades till innevarande 
budgetår för att finansiera två nya tjänster på 
Nätverkshuset (1.0 familjestödjare och 0.5 
beroendeterapeut). 
 
En ökning av antalet placeringar av barn och unga 
inom institutionsvården har skett under perioden (2 
st), totalt fyra stycken för perioden.  Antalet  
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placeringar inom familjehemsvården har minskat 
(3 st), totalt nio stycken för perioden. 
 
Kostnader för missbruksrelaterade insatser har 
minskat jämfört med föregående år. Under 
perioden har en placering gjorts.   

  
VOM Budget Utfall Progn Avvik 

Intäkt 17 812 12 857 21 642 +3 830 
Kostn 130 754 85 830 135 201 -4 447 

Netto 112 942 72 973 113 559 -618 
 
Vård och omsorg prognostiserar ett underskott på 
totalt 0,6 mnkr, som främst beror på ett ökat 
vårdbehov inom särskilt boende.   
 

Hemsjukv.statistik i 
antal personer 

Jan-
aug 
2006 

Jan-
aug 
2007 

Jan-
aug 
2008 

Vårdtagare 259 254 266 
Delegeringar 313 364 394 
Inskrivn. SAH 15 14 15 
Avlidna 18 60 39 
Diabetiker 16 19 21 

 
Pågående åtgärder/utredningar: 

⇒ riktlinjer för alla verksamhetsdelar  
⇒ Översyn avseende framtida behov av 

särskilda boendeplatser 
⇒ kvarboende – översyn av fysisk 

boendemiljö  
⇒ fortsatt utveckling av hemmaplans-

lösningar  
⇒ Projekt för insatser till de mest sjuka 

äldre 
⇒ Projekt för utveckling av anhörigstödet  
⇒ Utveckling av insatser inom 

psykiatriområdet 
⇒ Utveckling av rehab 

Östersundsmodellen 
⇒ Förenklad biståndsbedömning  

 

Mål och måluppfyllelse 

∗ Socialnämnden ska ge råd, stöd, bistånd, 
service och omsorg med god kvalité, arbeta 
uppsökande, informera om verksamheten samt 
aktivt verka för en god samhällsplanering. 
 
Personalen i samtliga grupper arbetar kontinuerligt 
med måluppfyllelse. Rehabenheten genom tidiga 
insatser via Östersundsmodellen vilket har bidragit 
till minskade insatser hos den enskilde.  

 
Verksamheternas personal ges fortlöpande 
utbildningar och instruktioner om rehabilitering 
generellt och i enskilda ärenden. Syftet är att detta 
ska ge kunskaper som skall bidra till ökade 
möjligheter för den enskilde att bibehålla och även 
förbättra sin förmåga och funktion vilket i sin tur 
främjar kvarboende. 
 
Biståndsenheten har arbetat med att utreda och 
bevilja förebyggande och tidiga insatser. Gruppen 
har även arbetat med sin egen utveckling genom 
utbildning och handledning. 
 
Områdesassistenterna arbetar aktivt med att, ur ett 
kontinuitetsperspektiv, rekrytera personal som i sin 
tur skall ge god service och omsorg till den 
enskilde.  
 
Inför sommaren arbetade personalen på södra 
området med att tillsammans med brukarna 
och/eller deras företrädare följa upp de personliga 
planerna. Hemtjänstgruppen har påbörjat arbetet 
med att skilja på social och medicinsk 
dokumentation. Personalen i hemtjänsten kommer 
att få ID-kort som ett led i att göra brukarna 
tryggare.  
 
Kökspersonalen levererar två mål mat per dag ut 
till enheterna på Östangård, Gläntorna och 
Tallmon. När det gäller matsedel och övriga frågor 
runt maten har kommunen köpt in tid som kostchef 
från Tierps kommun. För att få daglig respons på 
matens kvalité kommer köken att skicka ut ett 
frågeformulär för att få vetskap om mängden har 
varit tillräcklig, utseende, färg, konsistens och 
smak. Kökspersonalen kommer två gånger per år 
att göra en enkätundersökning bland brukarna för 
att bedöma om matsedeln ska förändras. 
 
Personalen har genomgått en tretimmars 
brandutbildning. 
 
Verksamheten arbetar uppsökande till personer 80 
år och äldre och utvecklar det sociala innehållet i 
vården inom ramen för erhållna stimulansmedel. 
 
∗ Socialnämnden ska prioritera förebyggande 
och tidiga insatser för samtliga målgrupper. 
 
Individ- och familjeomsorgen har ett fortsatt fokus 
på förebyggande arbete och tidiga insatser och 
fortsätter att utveckla metoder för insatser på 
hemmaplan. Under perioden har kompetensen på 
Nätverkshuset utökats med 0.5 beroendeterapeut 
och 1.0 familjestödjare. 
 
Utveckling av gruppverksamhet har genomförts 
under våren 2008 och kommer att fortsätta under 
hösten. I våras startades en "öppen grupp", dit 
personer kan komma som har någon form av  



Socialnämnd 
Ordförande: Lars Öhman 

Förvaltningschef: Jan-Åke Olsson 

 30

 
dysfunktion. Under hösten startas en ny grupp, 
"skilda världar", för barn vars föräldrar har flyttat 
isär.  
 
Under hösten 2008 startar en generell 
förebyggande satsning riktat till skolpersonal och 
föräldrar, ÖPP (Örebro Preventions Program). 
ÖPP är ett informationsprogram som tills vidare 
kommer att genomföras varje termin ute på 
skolorna via Nätverkshusets personal, och som 
riktar sig till föräldrar med barn i årskurs 6-9. Syftet 
med ÖPP är att minska debut åldern avseende 
alkohol/droger.  
 
Under vintern 2007 och fortsatt så har en 
Intensivstödjare arbetat ute bland våra ungdomar i 
kommunen under vissa kvällar och helger. Detta 
har skett i samverkan/samarbete med framförallt 
vaktbolaget Sauvera men även med polisen och 
Nattvandrarna. 
 
Vi har genom Familjestödjaren utvecklat vårt 
arbete och kan idag erbjuda våra familjer ett 
strukturerat famijlestödjande arbete främst i deras 
hem.  
 
Vård och omsorg fortsätter arbetet med utveckling 
av tidiga och förebyggande insatser bl a via 
stimulansmedel för utveckling av rehabilitering, 
kost/nutrition, sociala innehållet i vården, 
förebyggande hembesök 80+, samt utveckling 
inom anhörigstödsprojektet. 
 
∗  Socialnämnden ska ge ett samordnat och 
effektivt stöd till den enskilde. 
 
Individ- och familjeomsorgen samarbetar med 
Nätverkshuset samt andra huvudmän och 
organisationer för ett samordnat stöd till familjer 
och enskilda. 
 
Exempel på länsgemensamma verksamheter är; 
Socialjouren och Barnahus. Därutöver samverkar 
kommunen med nordupplandskommunerna när 
det gäller drogsamordnare, personligt ombud och 
funktionell familjeterapi (FFT). Verksamheten har 
kontinuerliga träffar med bl.a. BUP och polis. 
 
Tillsammans med Uppsala läns landsting har 
samverkan kring rutiner för nya vårdformen inom 
den psykiatriska tvångsvården inletts.  
 
Utifrån att vi uppmärksammat en ökad tillströmning 
av ansökningar och anmälningar gällande 
beroende- och missbruksproblematik bland 
tonåringar har en förstärkning av handläggare 
riktad mot missbruksområdet skett.  
 

 
Ekonomigruppen har en väl fungerande 
samverkan med kommunens arbetsmarknads-
enhet, arbetsförmedlingen, vårdcentral och 
Älvkarlebyhus. Den lokala samverkan med 
försäkringskassan har försvårats i och med dess 
centralisering. 
 
Resursgruppen är en samverkan mellan Social-
förvaltningen och Barn- och utbildningsförvalt-
ningen och samordnas under Kultur- och 
Fritidsförvaltningen. Det är en samverkansgrupp 
som spänner över både förvaltnings- och 
kompetensgränser med syftet att utnyttja och 
samordna kunskap och resurser i arbetet med tidig 
upptäckt och tidiga insatser för barn, ungdomar 
och dess familjer. 
 
Vård och omsorg fortsätter att utveckla 
teamarbetet för ett samordnat stöd och utvecklar 
samarbetet med primärvård, geriatrik och psykiatri. 
 
∗  Socialnämnden ska vara en attraktiv arbets-
givare och dess personal ska ha god kompe-
tens och arbetsmiljö. 
 
Socialnämndens olika verksamhetsområden är 
attraktiva för sökanden till nya tjänster där vi hittills, 
oavsett kompetens, inte haft några problem att 
rekrytera.  
 
Under 2007 genomfördes ett omfattande kompet-
ensutvecklingsprogram inom ramen för EU Mål-3. 
Dock saknar vi idag resurser att inom arbets-
givarens åtagande erbjuda vårdbiträden utbildning 
för formell undersköterskekompetens.  
 
Fysiska och psykosociala skyddsronder är plan-
erade för genomförande under året. 
 
Två arbetsterapeuter har genomgått en utbildning 
avseende bostadsanpassning. 
 
Biståndsenheten har haft extern handledning 
under 2008 och har genomfört kompetensutveck-
ling inom myndighetsutövning.  
 
Som en kompetenshöjande åtgärd kommer all 
personal inom vård och omsorg få en HLR-ut-
bildning (hjärt- och lungräddning) under hösten.  
 
Två sjuksköterskor har beviljats deltidsstudier 
under en 2-årsperiod med start under hösten. 
(specialistsjuksköterskeutbildning).  
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∗  Socialnämnden ska säkra kvalitén i verksa-
mheterna genom ett systematiskt kvalitets-
arbete. 
 
Personalen jobbar aktivt med förbättringar av 
kvaliteten avseende kontaktmannaskap, doku-
mentation och verkställighet. 
 
Kökspersonalen på södra området kommer två 
gånger per år att göra en enkätundersökning bland 
brukarna. 
 
∗  Socialnämnden ska utveckla det externa 
samarbetet med främst Landstinget, Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan och Frivillig-
organisationerna. 
 
Utveckling av samarbetet med landstinget och 
primärvården sker kontinuerligt bland annat 
avseende frågor som rör hemsjukvård, geriatrik 
och psykiatri. 
 
Samarbetet med försäkringskassan, arbets-
förmedlingen och landstinget sker på flera olika 
plan bland annat via vardagsarbetet inom ramen 
för IFO samt via avtal om ett gemensamt 
samordningsförbund. 
 
Samarbetet med frivilligorganisationerna utvecklas 
bland annat inom ramen för anhörigstödsprojektet. 

Viktiga händelser 
Utbildning har genomförts avseende barns behov i 
centrum (BBIC), för att kvalitetssäkra arbetet med 
barnavårdsutredningar. 
 
Vid årsskiftet förstärktes medlingens roll i lagen om 
unga lagöverträdare och det blev obligatoriskt för 
kommunerna att erbjuda medling. 
 
Länsstyrelsen har genomfört verksamhetstillsyn på 
behandlingsgruppen arbete med fokus på det s.k. 
barnuppdraget. Länsstyrelsen fann att de barn 
som kommit till nämndens kännedom genom 
anmälan eller på annat sätt blir uppmärksammade 
och ärenden handläggs formellt riktigt. 
Barnutredningarna är av god kvalitet och barnen 
kommer till tals i utredningarna.  
 
FRISAM, (finansiell samordning inom rehabili-
teringsområdet har sedan juni 2005 successivt 
byggts upp inom varje kommun i länet och finns nu 
etablerad i länets alla kommuner. En målsättning 
är att genom samverkan tillgodose enskilda 
människors behov av stödåtgärder så att de kan 
försörja sig själva – arbetslinjen. En ny 
överenskommelse har under 2008 träffats mellan 
försäkringskassan, arbetsförmedlingen, landstinget  

 
och respektive kommun. Samordningen syftar till 
en effektivare resursanvändning och ska drivas 
genom ett fristående samordningsförbund. 
 
Från och med april 2008 sker all rekryteringen med 
hjälp av datorstöd och programmet Timepool.  
 
På korttidsenheten är det högt tryck med stort 
antal brukare har som har präglat perioden. 
Korttids har budgeterade platser för 13 brukare 
men har haft upp till 22 besökare under långa 
perioder. Det stora antalet besökare beror på att 
många väntar på särskilt boende och befinner sig 
på korttids i väntan på detta. Just nu är det tio 
brukare som väntar på en särskilt boendeplats. 
Majoriteten av våra brukare har demensdiagnoser 
vilket gör att korttids har under långa perioder varit 
ett oroligt demensboende. Ett problem har varit att 
det blir en orolig blandning av oroliga, dementa 
brukare och andra mer psykiskt klara. 
 
Ett lokalt samverkansavtal med läkarna på 
särskilda boenden kommer att vara klart till hösten. 
 
Läkemedelsavdelningen i landstinget har tagit 
kontakt för samarbete när det gäller den stora 
förbrukningen av vissa läkemedel och äldre i 
kommunen, planering pågår och startar i höst. 
 
Förslag har under våren arbetats fram när det 
gäller ”HSL-ribban” vilka hälso- och sjukvårds-
insatser ska kommunen utföra och vilka sjuk-
vårdsprodukter ska vara kommunens ansvar, 
förslagen kommer att lämnas över till TKL 
(Tjänstemän kommun/Landsting) för beslut. 
 
En självskattningsdag har genomförts vad gäller 
följsamheten av våra hygienföreskrifter, resultatet 
visar att fortfarande arbetar ca 25 % av personalen 
inte enligt gällande rutiner. 
 
SPF Laxen och ungdomar från Älvboda friskola 
har ställt upp som promenadsällskap under sju 
tillfällen. Vid varje tillfälle har mellan 5-10 boende 
kommit ut på en halvtimmeslång promenad. 
Inom daglig verksamhet pågår ett samarbete med 
Arbetsmarknadsarenan för att öka arbetstillfällen 
för arbetstagarna. 
 
Under våren slutade områdeschefen inom funk-
tionshindradeomsorgen. Tjänsten har konverterats 
och en ny vård- och omsorgschef har anställts. 

Framtiden 
Individ- och familjeomsorgsverksamheten arbetar 
med implementering av socialstyrelsens nationella 
riktlinjer för missbruksvården samt arbetar med 
frågan hur vi skall klara av att möta upp det ökade 
behovet av insatser hos alkohol- och drogterapeut.  
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Fortsatt dialog via FOU om kunskapscentrum för 
beroendevård. Arbetet sker i samverkan med 
övriga kommuner i länet. 
 
Länsstyrelsen har inbjudit till att ansöka om 
utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn till 
missbrukare och/eller barn i våldsmiljöer. Utifrån 
det söker verksamheten medel för två projekt. I det 
ena projektet vi vill utveckla en insats av 
behandling i först i grupp av mamma och barn 
tillsammans och därefter egen behandling i varsin 
grupp för att kunna stärka och förbättra relationen 
mellan barn och dess mödrar. Det andra projektet 
syftar till att starta ”Vara vettig vuxen”, utbildningar 
för unga som växer upp i missbruks- och 
våldsmiljöer, samt vuxna som kommer i kontakt 
med dem. 
 
Utbildning genomförs vad gäller barns behov i 
centrum (BBIC) för att kvalitetssäkra arbetet med 
barnavårdsutredningar. Ett stort behov bedöms 
finnas i familjer där föräldrar har någon typ av 
intellektuell begränsning vad gäller dagligt stöd 
under lång period i det egna hemmet. Arbete 
pågår inom IFO hur vi ska klara av att möta upp 
det ökade behovet av denna typ av insats. 
 
Fortsatt samverkan inom ramen för FRISAM 
kommer att ske inom ramen för avtal om 
samordningsförbund mellan berörda kommuner 
och huvudmän.  
 
En översyn av lokalbehovet vid daglig verksamhet 
samt en bedömning av personal behovet i 
verksamheten pågår. 
 

 
Behovet av kompetensutveckling inom vård- och 
omsorgsverksamheten är en viktig fråga för att  
klara kvalitets- och verksamhetsutveckling. Cirka 
40 % av den fast anställda personalen saknar idag 
formell kompetens. 
 
Belastningen inom hemtjänsten, särskilt boende 
och korttidsboende, bedöms fortsätta att öka, på 
grund av en ökad vårdtyngd. 
 
En generell ökning av LSS-insatser sker på 
ungdomssidan.  Ungdomar födda 86-90 är till antal 
19 stycken som går i gymnasiesärskolan.  
Ungdomar födda 91-96 är det 14 stycken som går 
på särskola. En stor del av dessa personer 
kommer att ha behov av LSS insatser. Inom en 
snar framtid kommer också ett antal ungdomar att 
sluta i gymnasiesärskolan och ha behov av daglig 
verksamhet. Detta leder också till att det finns 
behov av andra LSS insatser. Vi kommer att ha ett 
ökat behov av alternativa boendeformer och arbete 
inom dagligverksamhet. Eftersom de yngre 
funktionshindrade har andra behov än den äldre 
generationen. Dagens ”LSS” ungdomar har växt 
upp i samhället i större utsträckning än tidigare.  
 
Vi har en fortsatt ökning av barn- och ung-
domsproblematik som är kopplad till familjers 
ökade sårbarhet. Missbruksrelaterade problem 
ökar, med bland annat ett ökat antal missbrukande 
föräldrar. För en fortsatt verksamhetsutveckling så 
är det nödvändigt med en fortsatt utveckling av 
samarbetet med olika huvudmän och organisa-
tioner. Beroende på vilka frågor som ska lösas så 
sker samverkan lokalt med t ex primärvård, 
försäkringskassa och arbetsförmedling och 
regionalt med andra kommuner och landsting. 
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Nyckeltal (perioden jan-aug) 2007  2008  
 
Socialbidrag    
Antal bidragshushåll 144  147 
Bidragsmånader i snitt/hushåll 3,8  3,6 
Tot utbet socialbidrag brutto (mnkr) 3,2  3,2 
Tot utbet socialbidrag netto (mnkr) 3,0  2,8 
 
Placeringar barn & ungdomar 
Antal vårddygn, totalt 2 739  1 825 
Kostnad/vårddygn, totalt (kr) 730  1 156 
Nettokostnad totalt (mnkr) 2,0  2,1 1) 

Antal placerade barn & ungdomar, totalt 14  13 2) 

- varav i familjehem 12  9 
- varav i institutionsplaceringar 2  4 
Antal placeringsdygn    
- familjehem *  1 373 
- institution *  452 
Placeringskostnad brutto/dygn (kr)    
- familjehem *  681 
- institution *  2 599 
 
Placeringar vuxna   
Antal placeringar 7  1 (plac. 080811)  
Nettokostnad (mnkr) 0,6  - 
 
VÅRD OCH OMSORG 
Antal brukare inom hemtjänst och särskilt boende inkl Vallvägen och exkl Korttids (statistik 31 aug) 
Ålder 19 år – 64 år 29   26 
Ålder 65 år – 79 år 77   78 
Ålder 80 år – äldre 216   235 
 
Särskilt boende 
Antal platser 66  66 
Personalkostnad i snitt per plats/perioden** 186 439  206 676 
 
Korttidsenheten 
Antal platser snitt/mån 13  15 
Personalkostnader i snitt per plats/perioden** 183 123  192 460 
 
Ordinärt boende, hemtjänst (Skutskär och Älvkarleby (statistik 31 aug) 
Antal personer med hemtjänst 250  257 
Personalkostnad i snitt per brukare/perioden** 37 673  37 118 
 
Stödboende funktionshindrade, Vallvägen samt hemtjänst (statistik 31 aug)  
Antal personer med hemtjänst och stödboende 19  15 
Personalkostnad i snitt per brukare/perioden** 108 574  138 253 
 
HANDIKAPPOMSORG 
Antal arbetstagare, daglig verksamhet 16  21 
Antal personer med personlig ass LSS/LASS 14  14 
- varav antal personer i privat regi 4  2 
Antal kontaktpersoner 19  17 
Ledsagarservice 8  7 
Avlösarservice 6  5 
 
Personalekonomi  
Antal obekväm arbetstidstim. 92 304  *** 
Utförd mertid/övertidstim/anställd 15,0  *** 
Antal timvikarietimmar 44 350  *** 
Andel heltidsanställda av tot anställda (%) 50,0  *** 
 
1) I plac.kostn ingår lön för två vårdnadsöverflyttningar. För dessa barn räknas inga plac.dygn. 2) Av dessa 13 är det ett barn 
som placerats först i familjehem, sedan på institutionsplacerad. * siffrorna redovisas i årsredovisningen. ** exkl nattpersonal och 
OH-kostnad *** statistik är inte klar, redovisas när underlagen är framtagna 
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Driftredovisning 
Redovisning

jan – aug 2008
Prognos helår

2008
Avvikelse budget/ 

prognos 2008 
Redovisning

 jan – aug 2007 

Intäkter 285 819 429 336 -3 214 259 056

Kostnader 19 130 29 021 -1 171 8 108

Nettokostnader       -266 689 -400 315 -4 385 -250 948
 

Budgetutfall och prognos för året 
Pensionskostnader 
Budgeten bygger på prognos inför bokslut 2006. 
Senare prognos och utfall under de åtta första 
månaderna visar på avsevärt högre kostnader än 
budget. Utfallet för perioden blev 700 tkr över 
budget och prognosen för helåret uppgår till 1,1 
mnkr över budget.  
 
Internränta 
Kostnadssidan av internräntan belastar nämnder-
nas verksamheter som en ränta på bokfört värde 
på anläggningstillgångar, medan intäktssidan till-
förs finansförvaltningen. Årsbudgeten uppgår till 
10,6 mnkr. Periodens utfall blev positivt, 250 tkr, 
och för året prognostiseras + 450 tkr. 
 
Kommunalskattemedel 
Sysselsättningen har inte utvecklats som antogs 
vid budgettillfället, vilket med största sannolikhet 
innebär, att budgeten 2008 inte uppnås. För 
delåret blir utfallet -2,3 mnkr. Årsprognosens utfall 
blir -3,2 mnkr, innebärande att intäkterna stannar 
på 333,8 mnkr av årsbudgetens 337,0 mnkr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kommunalekonomisk utjämning 
Det finns ett nationellt kommunalekonomiskt 
utjämningssystem, som ska utjämna strukturella 
skillnader (befolkningsstruktur, inkomstskillnader m 
m) mellan kommunerna, för att ge alla kommuner 
samma ekonomiska förutsättningar. Budgeterad 
intäkt: 53,1 mnkr medan årsutfallet stannar vid 
52,7 mnkr, -400 tkr. Delårsutfallet blev -266 tkr. 
 
Finansiella poster 
Finansiella poster innehåller ränteintäkter och 
räntekostnader samt utdelning från 
koncernföretag. Årsbudget netto uppgår till 4,4 
mnkr och prognostiserat utfall -370 tkr. Det 
negativa utfallet beror främst på utebliven 
utdelning från koncernföretag, AB Älvkarlebyhus. 
Bolaget redovisade under 2007 ett negativt resultat 
och styrelsen beslutade, att inte ge ägarutdelning. 
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Redovisningslag 

Fr.o.m. 1998 gäller den nya redovisningslagen 
som innebär ett regelsystem för hur kommu-
nens redovisning och bokföring ska ordnas. 
Lagen behandlar bl a regler för: löpande bokfö-
ring, årsredovisning och värderingsregler. 
 
I 2008 års bokföring och delårsrapport har 
lagen tillämpats, liksom det kommunala redo-
visningsrådets rekommendationer.  Nedan 
följer en kort beskrivning av vissa principer 
som påverkar redovisning och delårsrapport.  

 
Periodiseringar av väsentliga belopp har skett. 
Det gäller bl a interkommunala ersättningar för 
skolplatser, ersättningar till Gästrike Rädd-
ningstjänst och Upplands Lokaltrafik, statsbi-
drag, hyreskostnader, givna bidrag och va-
avgifter. Prognosen för helåret baseras på de 
periodiserade utfallen för delåret och den be-
räknade förbrukningen för resterande del av 
året. 
 
En försämrad prognos för skatteavräkningen 
2007 (i förhållande till redovisning i bokslut 
2006) har i sin helhet påverkat delårsresultatet. 
En försämrad prognos för skatteavräkningen 
2008 har till 8/12-delar påverkat delårsresulta-
tet.  
 
Löner, semesterersättningar etc. redovisas 
enligt kontantmetoden.  
 
Sociala avgifter har bokförts i form av ett pro-
centuellt personalomkostnadspålägg i sam-
band med löneredovisningen. Personalom-
kostnadspålägg har interndebiterats förvalt-
ningarna med följande procentpåslag: förtro-
endevalda och uppdragstagare 32,82 %, an-
ställda på kommunala avtalsområdet 43,36 %. 
 
Anläggningstillgångarna är upptagna till an-
skaffningsvärde minus investeringsbidrag och 
gjorda avskrivningar. 
 
Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärde 
minus investeringsbidrag. Från 2008 har kom-
munen börjat aktivera investeringar i samband 
med att dessa tas i drift. Tidigare har kommu-
nen aktiverat investeringar kalenderårsvis, 
vilket inte är att betrakta som god redovis-
ningssed. 
 
Fr.o.m. 2003 redovisas intjänad semester 
månadsvis under verksamhetens kostnader i 
resultaträkningen och uttagen semester redo-
visas i balansräkningen. Därmed fås en konti-
nuerlig förändring av semesterlöneskulden.  

 
 
Avsättning för pensioner redovisas i resultat-
räkningen, dels för perioden, dels för helåret, 
samt även löneskatt på densamma med 24,26 
%. Som underlag har prognos per 2007-12-19 
från Kommunernas PensionsAnstalt använts.  
 
Den upparbetade pensionsskulden före 1998 
återfinns som en ansvarsförbindelse. 
 
Investeringar med en varaktighet på minst 3 år 
och en utgift på minst 20 000 kr har bokförts 
som investering. 
 
Redovisningsmodell 
Redovisningen av kommunens ekonomiska ut-
veckling har traditionellt inriktats på avvikelser 
mellan redovisning och budget. Svenska 
kommunförbundet utvecklade under 1986 en 
modell, som bättre belyser utvecklingen av den 
löpande verksamheten och investeringarna 
samt den finansiella ställningen. Denna modell 
för kommunal redovisning används i vår kom-
mun fr.o.m. 1988 års budget och bokslut. 
 
Nedan beskrivs modellens olika delar och 
sambandet mellan dessa. I driftsredovisningen 
beskrivs de enskilda verksamheternas budge-
terade respektive redovisade kostnader och 
intäkter.  
 
Resultaträkningen utgår från intäkterna och 
kostnaderna i driftredovisningen sedan dess 
summor justerats för interna poster.  
 
Investeringarna redovisas nämndvis. Invester-
ingsredovisningen summeras till posten netto-
investeringar. Det är därmed en specifikation 
av samma post i finansieringsanalysen. 
Resultaträkningen redovisar intäkter och kost-
nader samt visar hur förändringen av eget 
kapital uppkommit. Denna förändring kan 
också erhållas genom att jämföra eget kapital 
mellan två redovisningsår.  Undantag från 
detta kan uppkomma vid byte av redovisnings-
principer, när direktbokföring mot eget kapital 
kan förekomma.  
 
Kassaflödesanalysen ger upplysning om hur 
medel har tillförts och hur dessa används. Ett 
positivt saldo på finansieringsanalysen innebär 
således att en del av de tillförda medlen an-
vänds till att förstärka de likvida medlen. 
 
I balansräkningen redovisas kommunens 
finansiella ställning vid en viss tidpunkt. Här 
redovisas hur kommunens kapital har använts 
och hur de har anskaffats. Kapitalet används  
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till olika slags tillgångar, som finansieras an-
tingen 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 
löptid.  Med kortfristiga avses i princip sådana 
som förfaller inom ett år från balansdagen.   
 
Eget kapital är differensen mellan tillgångar 
och skulder och indelas i rörelsekapital och 
anläggningskapital.  
 
Under avsättningar redovisas avsättning för 
pensioner. 
 
Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsätt-
ningstillgångar och kortfristiga skulder. An-
läggningskapital är bundet kapital i anlägg-
ningar och utgör skillnaden mellan anlägg-
ningstillgångar och långfristiga skulder. 

 
 
 
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 
 
 
 
KASSAFLÖDESANALYS 
Tillförda likvida medel - använda likvida medel 
= Förändring av likvida medel 
 
 
 
INVESTERINGSREDOVISNING 
Nettoinvesteringar  
= årets investeringar - investeringsbidrag. 
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