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Inledning 

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

Den ekonomiska utvecklingen 

Återhämtningen efter den globala recessionen 
är inte entydig. Sveriges återhämtning har gått 
snabbare än vad som förutspåddes för ett år 
sedan. Både produktion och orderingång har 
stigit snabbt, där exporten har varit en drivande 
faktor. Bruttonationalprodukten, BNP, ökade 
andra kvartalet 2010 med 4,6 % jämfört med 
motsvarande kvartal 2009 (källa: SCB:s press-
meddelande 2010-09-08).  I den kraftiga BNP-
ökningen har en mer kortsiktig lagerproduktion 
bidragit med 2,6 %. Återhämtningen har lett till 
att arbetsmarknaden utvecklats bättre än vän-
tat. Tyskland har haft den största ekonomiska 
tillväxten sedan enandet av Väst- och Östtysk-
land.  
 
Trots positiva signaler på många håll gällande 
konjunkturen, finns fortfarande oro för en andra 
nedgång, en s.k. double-dip. PIIGS-länderna 
(Portugal, Irland, Italien, Grekland, Spanien) har 
växande statsskulder, som inte kan lösas med 
export och expansion. Nedskärningar i stats-
budgetarna krävs, vilket negativt påverkar kon-
sumtion och konjunktur och skapar social oro. 
Samma gäller även för andra skuldtyngda 
länder. Frågan är, om ekonomin är så stark i 
sig, att den klarar sig utan de massiva stöd-
åtgärderna. I USA förekommer motstridiga sig-
naler om konjunkturen. I Kina har kreditrest-
riktioner införts inom byggsektorn, för att för-
hindra överhettning i ekonomin och ytterligare 
restriktioner kan komma nästa år.   
 
De svenska kommunerna, som tidigare drab-
bats av nedgången i sysselsättningen, drar nu 
nytta av uppgången. Enligt den senaste prog-
nosen (från augusti) över skatteintäkter och ut-
jämningsbidrag erhåller Älvkarleby kommun, 
ytterligare cirka 7,5 miljoner kronor (mnkr) 
2010. För planperioden 2011-2012 uppgår ök-
ningen till cirka 5,0 respektive 7,0 mnkr. Jämfö-
relsen grundar sig på kommunfullmäktiges bud-
getbeslut i november 2009. Uppgången 2010 
föranledde fullmäktige att i juni i år öka bud-
geten för skatteintäkter med 6,0 mnkr. 
 
Trots förekomsten av positiva signaler är det för 
tidigt att blåsa faran över. Under 2010 får kom-
munen ett tillfälligt statligt konjunkturstöd på 8,8  
 

 
 
 

mnkr. Det stödet finns inte kvar efter 2010. 
Även om både den sittande regeringen och 
oppositionen har meddelat att kommunsektorn 
behöver ökat ekonomiskt stöd under 2011, 
återstår att se hur stort stödet blir. Under alla 
omständigheter kommer 2011 att bli ett ekono-
miskt besvärligt år för kommunsektorn. 

Tilläggsanslag 

I juni beslutade fullmäktige om tilläggsanslag på 
sammanlagt 4,1 mnkr till nämnderna, för att 
finansiera ökade lokalkostnader med anledning 
av effekter av den kalla och snörika vintern. 
Samtidigt beslutades om att, tack vare bättre 
skatteprognoser, höja budget för skatteintäkter 
med 6,0 mnkr och att ombudgetera 5,8 mnkr 
från investering Rotskärsskolan till driften dito. 
Det senare med anledning av byggåtgärder i 
skolan som inte bedöms vara investeringar.  

Periodens resultat och budgetutfall 

För perioden januari-augusti redovisas ett resul-
tat på 30,9 (mnkr). (Motsvarande period 2009 
redovisades 16,7 mnkr.) Resultatet fördelar sig 
på följande sätt: 
 
Periodens resultat och budgetutfall 
Resultat enligt budget                         9,0 
Nämndernas budgetöverskott           14,8 
Finansförvaltningens överskott 7,1 

Summa 30,9 
 
Det verksamhetsmässiga budgetöverskottet om 
14,8 (17,0) mnkr motsvarar en förbrukning på 
63 (62) % av årsbudgeten. Den linjära riktpunk-
ten (8/12-delar av årsbudgeten) är 67 %. För 
stor vikt ska inte läggas vid en jämförelse 
mellan förbrukningen under de åtta första må-
naderna och 8/12-delar av årsbudgeten, då 
årets fyra sista månader är kostnadsmässigt 
tunga.   
 
Samtliga nämnder utom socialnämnden redovi-
sar en förbrukning för perioden som ligger 
under riktpunkten. 
 
Under ”Finansförvaltningen” nedan finns kom-
mentarer om kommunalskatt, kommunal fastig-
hetsavgift m.m.  

Prognos resultat och budgetutfall 
helår 

Prognostiserat resultat för 2010 uppgår till 18,1 
mnkr, att jämföra med budgeterat resultat på 
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13,4 mnkr. En jämförelse med resultatet för 
perioden januari-augusti visar tydligt kostnads-
belastningen under sista tertialet.  
 
Nämnderna, inkl. driftprojekt, prognostiserar en 
positiv budgetavvikelse på 900 tkr.  
 
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar 
ett budgetöverskott för helåret, 700 tkr. För-
skolan beräknas ge ett underskott på cirka 900 
tkr, beroende på höga interkommunala ersätt-
ningar, vikariekostnader och elevassistenter, 
samt införande av e-tjänster. Avvecklingskost-
nader för personal och icke realiserade bes-
paringar inom skolmåltidsverksamheten beräk-
nas ge ett underskott på 700 tkr. Gymnasiesko-
lan beräknas ge ett överskott på 2,2 mnkr. 
Utflyttning har lett till färre elever i gymnasieål-
der och fler än vanligt har hoppat av skolan.  
 
Socialnämndens budgetprognos slutar på ett 
negativt utfall, 1,7 mnkr. Individ- och familjeom-
sorgen prognostiserar ett negativt utfall på 3,0 
mnkr, som beror på en fortsatt ökning av barn- 
och ungdomsproblematiken, kostnader för 
vuxna missbrukare samt ökad kostnad för för-
sörjningsstöd. Vård och omsorg prognostiserar 
ett positivt utfall på 1,1 mnkr. Bedömningen 
grundar sig på att vårdtyngden sjunker och 
restriktivitet vid återbesättningprövningar. Admi-
nistrationen prognostiserar ett positivt utfall på 
200 tkr tack vare restriktivitet inom alla 
områden.  
 
Bygg- och miljönämndens prognos hamnar på 
+ 300 tkr beroende på senareläggning av tjäns-
tetillsättning och högre avgifter från bygglovs-
verksamheten. 
 
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en 
mindre avvikelse: - 165 tkr.  
 
Finansförvaltningens prognos för året slutar på 
netto 3,8 mnkr. Skatteintäkter, interna personal-
omkostnadspåslag och fastighetsavgift bidrar till 
den positiva prognosen. 
 
För mer information hänvisas till verksamhets-
berättelserna. 

Finansiella mål 

Kommunfullmäktige har fastställt följande finan-
siella mål för 2010: 
 
* Soliditeten 2010 minst 31 %. Uppfyllelse: Per 
31 augusti var soliditeten 38 %. Prognosen för 
helåret är 34 % och målet bör således uppnås. 
 
* Likvida medel: i genomsnitt 15 mnkr. Upp-
fyllelse: 31 augusti hade kommunen 13,2 mnkr i  

 
likvida medel. Målet beräknas att kunna nås för 
helåret. 
 
* Årets resultat 2010: minst 4,0 miljoner kronor. 
Uppfyllelse: För delåret uppfylls målet med god  
Marginal och målet kommer också att nås för 
helåret.  

Investeringar 

Kommunens investeringsbudget 2010, inkl til-
läggsanslag, uppgår totalt till 41,0 mnkr, varav 
Rotskärsskolans byggnation uppgår till 22,9 
mnkr. Under perioden har 23,0 mnkr investerats 
(varav Rotskär 18,5 mnkr). Rotskärsbyggna-
tionen är budgeterad till 60,0 mnkr. Utfallet 
beräknas bli omkring 58 mnkr, varav preliminärt  
15,9 mnkr kommer att bokföras som driftkost-
nad (underhåll). 
 
I investeringsredovisningen finns ytterligare in-
formation. 

Anläggningslån 

Vid senaste årsskiftet uppgick skulden för 
anläggningslån till 153,9 mnkr (kort plus lång 
skuld). Per 31 augusti var skulden nere i 131,5 
mnkr. Förutom löpande amorteringar fanns för-
utsättningar att i januari lösa ett lån om 18,0 
mnkr. 15 mnkr återstår att låna till Rotskärs-
skolans bygge. 
 
Under 2009 och 2010 har kommunen, förutom 
löpande amorteringar, löst lån på drygt 42 
mnkr. Detta har varit möjligt bl.a. tack vare 
försäljningen av ÄFAB. En del av beloppet be-
höver så småningom återupplånas.  
 

Lån på totalt 120,9 mnkr, 91,9 % av låne-
stocken, har räntebindningstid på 3 månader 
eller kortare. När byggnadskrediten för Rotskär 
ska placeras, finns det anledning att beakta 
längre räntebindningstid. 

Kommunens ekonomiska läge 

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

Eftersom kommunen inte har tidigare negativa 
resultat att balansera och årets resultat med 
största sannolikhet ger ett positivt resultat, kom-
mer kommunen inte att ha något negativt resul-
tat att balansera efter 2010. Vid beräkning av 
resultat att ställa mot balanskravet, har resulta-
tet från likvidationen av Kommunhus AB från-
räknats. 
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Viktiga händelser 

Under första halvåret 2010 minskade 
befolkningen med åtta invånare till 9 060, p.g.a. 
en nettoutflyttning. Lika många invånare, 51 st., 
föddes som avled. Ett år tidigare var invånar-
antalet 9 061. 
 
Antalet arbetslösa (16-64 år) uppgick i augusti 
till 195 personer, en minskning med 21 perso-
ner (9,7 %) från augusti 2009. Däremot har 
arbetssökanden i program med aktivitetsstöd 
ökat med 60 personer till 211. (+ 9,7 %). 
Utvecklingen är likartad för ungdomar 18-24 år. 
Se nedanstående tabell. (Källa: Arbetsförmed-
lingen.) 
 

Andel av befolkn. 16-64 år Aug-
09 

Aug-
10 

Öppet arbetslösa  3,7 3,4 

Sökanden i program med 
aktivitetsstöd 2,6 3,7 

Sökanden i arbete med stöd 1,3 1,5 

Totalt Älvkarleby 7,6 8,6 

Totalt länet 5,6 6,2 

Totalt riket 7,6 8,0 

 
Inagården i Älvkarleö, ett behandlingshem för 
vuxna med olika beteendestörningar, invigdes i 
april. Etableringen är mycket positiv för 
kommunen och har skapat värdefulla arb-
etstillfällen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i februari att LOV 
(Lagen Om Valfrihet) ska införas 2011 avse-
ende serviceinsatser inom hemtjänsten. Lagen 
ger kommuner ökade möjligheter till kundval. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om en ny or-
ganisation. Nuvarande organisation med kom-
munstyrelse och fyra nämnder omdanas till 
kommunstyrelse och två nämnder. Syftena är 
bl.a. att nå samordningseffekter och att minska 
revirtänkandet. 

Mål och måluppfyllelse 

Mål: utveckla tillgängligheten för alla invånare 
Mätetal: antal e-tjänster 

Under året har e-tjänst för barnomsorgen in-
förts. Där finns information om kommunens 
barnomsorg i de olika kommundelarna, det går 
också att ansöka om placering, samt få avgiften 
beräknad. I princip 100 % av alla ansökningar 
sker redan via e-tjänsten. 
 

 

 
Sedan tidigare finns möjlighet att söka media i 
bibliotekskatalogen, låna om och reservera bö-
cker. Man kan också få information om och se 
lediga tider i sporthallar och andra uthyr-
ningslokaler. 
 
Antalet e-tjänster kommer successivt att byggas 
ut. Under hösten 2010 beräknas åtminstone 
ytterligare en e-tjänst att erbjudas invånarna.  
 

Kommunen är bara i början av arbetet att 
införa e-tjänster 

2/4/6-programmet – uppföljning mot 
standardkostnader 
Standardkostnader är ett begrepp som används 
inom den kommunalekonomiska utjämningen. 
En kommuns standardkostnad för en verksam-
het är förenklat uttryckt en genomsnittlig kost-
nad för kommunerna justerad för strukturella 
skillnader mellan kommunerna. I tabellen nedan 
visas för två år, 2004 och 2009, hur Älvkarleby 
ligger till kostnadsmässigt i förhållande till kom-
munens standardkostnad. Jämförelsen presen-
teras i procent. Positiv procentsats innebär hög-
re kostnad än standardkostnaden och omvänt 
för negativ procentsats. Som framgår av tabel-
len har kommunens kostnadsläge förbättrats 
betydligt mellan åren, med undantag för IFO. 
 

Verksamhet 2004 2009 

Barnomsorg 16,8% 2,6% 

Grundskola 9,9% 5,5% 

Äldreomsorg -1,3% -0,7% 

Individ- o familjeomsorg 21,6% 26,1% 

Framtiden 

Riksdagen beslutade i juni i år om en ny skollag 
att gälla från 1 juli 2011. Implementeringen av 
den nya skollagen och även nya kurs- och läro-
planer, Skola 2011, kommer att kräva en stor 
arbetsinsats av berörd personal. 
 
Mer lagstiftning. Ny plan- och bygglag börjar 
gälla från 1 maj 2011. Lagen kommer att inne-
bära ökad arbetsmängd, men kommer också att 
ge ökade möjligheter till avgiftsfinansiering.   
 
Utvecklingen av kommunens IT-nät fortsätter. 
Under hösten påbörjas en övergång till trådlösa 
nätverk, där förskolor och skolor prioriteras och 
först ut är Rotskärsskolan. Trådlösa nätverk 
inom skolorna innebär en stor fördel, när det 
gäller flexibiliteten i undervisningen.   
 



 
Förvaltningsberättelse 

Kommunchef: Annika Forsberg 

 4 

 
Arbetet med att erbjuda kommuninvånarna e-
tjänster kommer att fortsätta. Bland de tjänster 
som ligger närmast på tur är bygglovshantering 
och beräkning försörjningsstöd och vårdavgif-
ter. Under hösten beräknas någon av dessa 
tjänster kunna införas.  
 
Biblioteket medverkar i arbetet med en länsge-
mensam webbsajt, som ger förbättrade möjlig-
heter att erbjuda e-tjänster. 
 
Samverkansprojektet Växthuset fortsätter att 
pågå till och med den 30 juni 2012. Projektet, 
som startade i januari 2010, syftar till att nå ett 
strukturerat nära samarbete kring unga vuxna i 
åldern 20 – 30 år som hamnat i en rundgång av 
åtgärder hos berörda aktörer. 
 
Trots den ekonomiska recessionen står Älvkar-
leby kommun förhållandevis väl rustad inför 
framtiden. Många kommuner står inför betydligt 
större problem. Ändå kvarstår behovet av stora 
kostnadsminskningar, vilket kommer att kräva 
politiskt mod till prioriteringar. Det gäller nu att 
vi på ett mer effektivt sätt använder befintliga 
resurser, så att negativa effekter för kommun-
invånarna minimeras. 
 

Kommunala bolag 

Älvkarleby Kommunhus AB och ÄFAB 
Det helägda kommunala holdingbolaget Älvkar-
leby Kommunhus AB sålde under 2009 sitt bo-
lag Älvkarleby Fjärrvärme AB (ÄFAB), som 
fusionerades med Bionär Närvärme AB. Under 
2010 har Kommunhus likviderats och tillgångar 
och skulder i bolaget har tagits över av kommu-
nen, vilket har genererat ett positivt resultat på 
11,6 mnkr, som är medtaget i både delårsresul-
tatet och prognosen för helårsresultatet. Resul-
tatet av likvidationen ingår i kommunens bud-
get. 
 
AB Älvkarlebyhus 
Resultatet för perioden uppgår till 2,3 (- 0,8) 
mnkr exkl. förvaltningsuppdraget åt kommunen. 
Resultatet tyngs av höga kostnader för snöröj-
ning. Hårstaprojektet har per 31 augusti kostat 
1,1 mnkr. Under perioden har underhållsinsat-
serna varit låga.  
 
Vattenkostnaderna liksom räntenettot kommer 
sannolikt att understiga budget. Prognosen är 
totalt 1,4 mnkr.  
 
Hyresbortfallet på bostäder har ökat och upp-
gick för perioden till 10 % (7,5 %). För helåret 
beräknas bortfallet minska till 9 %, då  
 

 
Bergsvägen 11 och Centralgatan 24 (båda i 
Skutskär) rivs. 
 
Studentlägenheterna har haft ökad uthyrnings-
grad. Lokaler har sedan en tid genererat stabila  
intäkter tack vara låg vakansgrad och högre 
hyresnivå. 
 
Resultatprognosen för helåret pekar på  - 10,5 
(1,6) mnkr. Resultatet belastas av nedskriv-
ningskostnader på 9 mnkr för bowlinghuset i 
Skutskär, då en ny bedömning av fastighets-
värdet har skett. 
  
Älvkarleby Vatten AB  
Älvkarleby kommun ingår i Gästrike Vatten-kon-
cernen tillsammans med Gävle, Hofors och 
Ockelbo kommuner. Gästrike Vatten AB är mo-
derbolag och som dotterbolag finns ett anlägg-
ningsbolag för respektive kommun. Älvkarleby 
Vatten AB är huvudman för den allmänna vat-
tenförsörjningen och avloppshanteringen i Älv-
karleby kommun. 
 
För perioden redovisas ett resultat på - 629 tkr. 
(306 tkr). Årsprognosen ligger på - 1,4 mnkr. 
Orsaken är, att intäkterna är betydligt lägre än 
budgeterat bl.a. beroende på minskning av den 
sålda mängden vatten. Blir det slutliga resulta-
tet 2010 negativt, kommer kommunen att 
tvingas tillskjuta ett aktieägartillskott, för att ett 
nollresultat ska uppnås. För helåret 2009 redo-
visades ett positivt resultat, 545 tkr. 
 
För perioden har enligt kontrollprogram 56 (58) 
stycken vattenprover tagits på ledningar och 
verk och alla prover har varit godkända. 
 
Förnyelsearbete av ledningsnätet pågår enligt 
plan för att säkerställa distributionen och höja 
omloppstiden och därmed säkerställa att livs-
medelskvaliteten upprätthålls. Det är en viss 
förskjutning i tidsplanen. Dels p.g.a. den långa 
vintern, dels p.g.a. många driftstörningar på led-
ningsnätet, 23 läckor och 62 stoppar. 
 
Några vattenläckor har varit större och resulte-
rat i bräddningar vid vattentornet, vilket lett till 
ökat utläckage. 
 
Investeringarna uppgår till drygt 3,3 mnkr av 
budgeterade 7,7 mnkr inklusive exploatering. 
Årsprognosen för investeringar i befintliga va-
anläggningar överensstämmer med budget. 
Däremot bedöms exploateringen bli förskjuten i 
tid. 
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Antal anställningar per 2010-08-31: 690 mån-
adsanställda (tillsvidare och visstidsanställda) 
vilket motsvarar 579 årsarbetare. 
 
Under perioden 20100101-20100831 har 60 
461 timmar utförts av timavlönad personal. 
Detta motsvarar ca 35,6 årsarbetare (090831 
33,9 årsarbetare) vilket är en ökning med 1,7 
årsarbetare mot föregående år. 
 

Lönekostnader, arvoden m.m. 

Kostnaden (exkl PO) för löner, arvoden och 
ersättningar till personal, förtroendevalda, 
uppdragstagare m.fl. uppgick 2010-08-31 till 
115,1 mnkr (090831 112,7 mnkr).  
 
Sjuklönekostnaden 
Sjuklönekostnaden för arbetsgivarperioden 
dag 1 – 14 samt 10 % dag 15-90 är 1,5 mnkr 
(090831 1.2 mnkr) vilket är en ökning med 0,3 
mnkr från föregående år.  
 
Varav sjuklönekostnad för timavlönad uppgår 
till 52 tkr (090831 70 tkr).  
 

Mertid/Övertid 

Totala antalet mertids-/övertidstimmar för 
perioden 20100101-20100831 är 6492 tim 
motsvarande 3,8 årsarbetare eller 9,4 
tim/anställd. Jämfört med samma period 
föregående år är antalet mertidstimmar en 
ökning med 6 % då antalet timmar uppgick till 
5843 tim (3,4 årsarbetare eller 8,3 
tim/anställd). 
 
Uttagen kompledighet per 20100831 är 2 739 
tim motsvarande 1,6 årsarbetare (20090831 2 
740 tim = 1,6 årsarbetare). 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

Sjukfrånvaro 2010 

Totala antalet sjukfrånvarodagar i genomsnitt 
per månadsavlönad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den totala sjukfrånvaron under 2010 motsvarar 
22,0 dagar/anställd och har minskat med 5,2 
dagar/anställd jämfört med samma tid 
föregående år.  
 
Sjukfrånvaron dag 1-14 och dag 15-90 ses en 
ökning med 0,3 dagar samt 0,8 dagar/anställd. 
Sjukfrånvaron från dag 91 har minskat med 6,4 
dgr/anställd jämfört med samma period 
föregående år. 
 
Sjukfrånvaron har sedan årsskiftet 2009-12-31 
minskat med 3,2 dagar/anställd. 
 
Totala antalet sjukfrånvarodagar per anställd 
(månadsavlönade) under en 5-årsperiod.  
 
 

 
Frisknärvaro 
Frisknärvaro, för månadsanställda som inte har 
haft någon registrerad sjukfrånvaro per 2010-
08-31 är 62,1%  (090831 53,9%). 
 
Frisknärvaron per 091231 var 52,0%. 
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Hälsobokslut  
Procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Inklusive timavlönade. 
 

 Helår 
2009 

 Delår 
2009 

Delår  
 2010 

Total sjukfrånvaro                                      6,44  6,09 5,87 

     

Sjukfrånvaro för kvinnor:                7,00  6,61 6,33 

Sjukfrånvaro för män:                                 2,44  2,41 2,44 

     

Sjukfrånvaron för åldersgrupp     

      -  29 år:                                                 4,11  3,53 5,97 

30 –  49 år:                                                 5,17  4,74 4,51 

50 år -      :                                                  8,13  8,00 7,36 

     

Andel av total sjukfrånvaro     

som varat i 60 dgr eller mer:                      57,73  60,35 55,92 
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 Redovisning Redovisning Prognos Avvikelse budget/ 
 jan-aug 2009 jan-aug 2010 helår 2010 prognos 2010 
      
Revision      
Intäkter 0 0 0 0 
Kostnader 273 367 550 0 
Nettokostnader 273 367 550 0 
      
Kommunstyrelse      
Intäkter 28 331 28 789 48 865 1 554 
Kostnader 63 163 65 067 107 881 -1 410 
Nettokostnader 34 832 36 278 59 016 144 
      
Bygg- och miljönämnd      
Intäkter 1 145 1 332 1 739 200 
Kostnader 3 437 3 328 5 865 100 
Nettokostnader 2 292 1 996 4 126 300 
      
Kultur- och fritidsnämnd      
Intäkter 2 862 9 181 10 748 -510 
Kostnader 13 504 19 007 26 528 345 
Nettokostnader 10 642 9 826 15 780 -165 
      
Barn- och utbildn. nämnd     
Intäkter 10 420 9 991 11 334 1 010 
Kostnader 123 081 125 418 201 465 -291 
Nettokostnader 112 661 115 427 190 131 719 
      
Socialnämnd      
Intäkter 13 651 13 230 20 868 672 
Kostnader 105 175 110 351 164 024 -2 378 
Nettokostnader 91 524 97 121 143 156 -1 706 
      
Driftprojekt      
Intäkter -136 0 0 0 
Kostnader 581 190 329 1 580 
Nettokostnader 717 190 329 1 580 
      
Finansförvaltning      
Intäkter  287 190 307 650 455 124 1 074 
Kostnader 17 548 15 583 23 952 2 698 
Nettokostnader -269 642 -292 068 -431 172 3 772 
      
SUMMOR      

Intäkter 343 464 370 173 548 678 4 001 
Kostnader 326 762 339 310 530 594 643 
Nettokostnader -16 702 -30 863 -18 084 4 644 
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 Redovisning Redovisning Prognos Avvikelse budget/ 
 jan-aug 2009 jan-aug 2010 helår 2010 prognos 2010 
      
Kommunstyrelse       
Inkomster 0 0  0 
Utgifter 17 860 22 638 30 840 7 132 
Nettoutgifter 17 860 22 638 30 840 7 132 
      
Kultur- och fritidsnämnd      
Utgifter 0 0 70 1 000 
      
Barn- och utbildn.nämnd      
Utgifter 535 224 600 0 
      
Socialnämnd      
Utgifter 206 169 1 300 82 
      
S:A 
NETTOINVESTERINGAR 18 600 23 031 32 810 8 214 
     
 
 
 
============================================================================ 
     
     
Sammanställning över större investeringsutgifter januari-augusti 2010 (tkr)  
     
 Budget Redovisning Prognos  
Projekt 2010 jan-aug. 2010 helår 2010  
     
Ombyggnation 
Rotskärsskolan 22 942 18 521 21 000  
Exploatering. Folkets 
husomr Ä-by 3 700 190 300  

Kylanläggning ishallen 3 200 0 100  

Västanån 1:15 del av 1 325 1 325 1 325  
Standardisering 
maskinpark IT 1 185 630 1 185  

Konsolidering servrar 1 125 392 500  
Inventarier vård och 
omsorg 1 382 184 1 300  
Toppbeläggning gator o 
cykelvägar 600 0 600  

Skateboardpark 600 0 0  
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 Not Redovisning Redovisning Prognos Avvikelse budget/ 
  jan-aug 2009 jan-aug 2010 helår 2010 prognos 2010 
       
Verksamheternas intäkter 1 36 391 42 155 62 922 3 986 
Jämförelsestörande 
intäkter 2 0 11 631 11 631 0 
Verksamheternas 
kostnader 3 -278 226 -291 449 -458 024 -1 320 
Jämförelsestörande 
kostnader  0 0 0 0 
Avskrivningar 4 -6 743 -7 788 -11 923 51 
       
Verksamh. nettokostnader -248 578 -245 450 -395 394 2 716 
       
Skatteintäkter 5 222 151 228 161 341 756 1 356 
Generella 
statsbidrag/utjämning 6 44 090 48 535 72 754 354 
Finansiella intäkter 7 2 154 1 051 1 468 -282 
Finansiella kostnader   -3 115 -1 434 -2 500 500 
       
Resultat före e o poster  16 702 30 863 18 084 4 644 
       
Extraordinära intäkter       
Extraordinära kostnader           
       

PERIODENS/       
ÅRETS RESULTAT  16 702 30 863 18 084 4 644 
       
Avstämning mot 
balanskravet  

Redovisning 
jan–aug 2009 

Redovisning 
jan–aug 2010 

Prognos    
helår 2010  

      
Ingående underskott att 
balansera 0 0   
Resultat enligt resultaträkningen  16 702 30 863 18 084  
Realisationsvinster  0 -11 631 -11 631  
       
BALANSKRAVSRESULTAT 16 702 19 232 6 453  
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 Not Redovisning Redovisning Prognos Avvikelse budget/ 
  jan-aug 2009 jan-aug 2010 helår 2010 prognos 2010 
       
TILLGÅNGAR       
       
Anläggningstillgångar       
Materiella anläggn. Tillg.       
Mark, byggn o tekniska 
anläggn 8 176 688 205 013 209 973  
Maskiner och inventarier 9 9 050 10 604 11 288  
Finansiella anläggn. tillg. 10 109 020 95 048 94 418   
Summa  294 759 310 665 315 679 -31 566 
 anläggningstillgångar       
       
Omsättningstillgångar       
Förråd m m  26 0 0  
Fordringar  11 31 009 32 284 30 455  
Kortfristiga placeringar 12 812 848 848  
Kassa och bank 13 22 005 13 229 22 920   
Summa  53 851 46 362 54 223 17 656 
omsättningstillgångar       
       
SUMMA TILLGÅNGAR  348 610 357 027 369 902 -13 910 
       
       
EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR, 
SKULDER       
       
Eget kapital 14 118 352 137 189 124 410 3 603 
därav periodens resultat  16 702 30 863 18 084 4 644 
       
Avsättningar       
Pensioner 15 12 068 14 255 14 685  
Löneskatt på pensioner 16 2 928 3 458 3 563  
Övriga avsättningar 17 627 300 172   
Summa avsättningar  15 623 18 014 18 420 -23 
       
Skulder       
Långfristiga skulder 18 134 274 126 070 153 000 -3 562 
Kortfristiga skulder 19 80 361 75 754 74 073 -13 927 
Summa skulder  214 635 201 824 227 073 -17 489 
       
SUMMA EGET KAPITAL,        
AVSÄTTNINGAR, SKULDER 348 610 357 027 369 902 -13 910 
     
============================================================================ 

Ansvarsförbindelser för 
pensioner 28 216 333 207 240 205 814  
Borgensförbindelser 29 111 892 111 166 111 166  
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 Not Redovisning Redovisning Prognos Avvikelse budget/ 
  jan-aug 2009 jan-aug 2010 helår 2010 prognos 2010 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     
       
Årets resultat  16 702 30 863 18 084 4 744 
Justering för avskrivningar  6 743 7 788 11 923 -51 
Justering för avsättningar  1 018 813 1 219 1 219 
       
Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 24 463 39 464 31 226 5 912 
       
Kortfristiga fordringar  843 801 2 630 2 630 
Förråd  -3 40 40 40 
Kortfristiga skulder  -1 313 -18 277 -19 958 -19 958 
       
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 23 990 22 027 13 937 -11 377 
       
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
       
Investering i materiella anl 
tillgångar 20 -18 600 -23 031 -32 810 8 214 
Försäljning av materiella 
anl tillgångar 21 2 806 0 0 0 
Investering i finansiella anl 
tillgångar 22 0 -28 135 -28 135 -28 135 
Försäljning av finansiella 
anl tillgångar 23  2 650 2 650 2 650 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -15 794 -48 515 -58 295 -17 271 
       
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
       
Minskning av långfristiga 
fordríngar 24 1 629 1 260 1 890 1 890 
Ökning av långfristiga 
fordríngar 25 -420 -2 885 -2 885 -6 580 
Ökning av långfristiga 
skulder 26 0 0 29 940 18 340 
Minskning av långfristiga 
skulder 27 -9 848 -21 390 -24 400 -24 400 
       
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten -8 639 -23 015 4 545 -10 750 
       
PERIODENS  KASSAFLÖDE 
(inkl kortfr plac) -445 -49 503 -39 813 -39 398 
       
Likvida medel vid 
periodens början  23 261 63 581 63 581 46 068 
Likvida medel vid 
periodens slut  22 816 14 077 23 768 6 670 
       
PERIODENS KASSAFLÖDE 
ENLIGT BALANSRÄKNINGEN -445 -49 503 -39 813 -39 398 
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Not  Delår 2009 Delår 2010 
    
1 Verksamheternas intäkter   
 Från driftredovisningen 343 464 358 542 
 Interna poster -19 982 -20 689 
 Internränta -5 120 -5 259 
 Statlig utjämning -48 130 -51 327 
 Kommunal fastighetsavgift -9 536 -9 899 
 Finansiella intäkter -2 154 -1 051 
 Skatteintäkter -222 151 -228 161 
 Summa  36 391 42 155 
    
2 Jämförelsestörande intäkter   
 Realisationsvinst Kommunhus  11 631 
 Summa   11 631 
    
3 Verksamheternas kostnader   
 Från driftredovisningen 326 762 339 310 
 Interna poster -19 982 -20 689 
 Internränta -5 120 -5 259 
 Avskrivningar -6 743 -7 788 
 Statlig utjämning -13 576 -12 691 
 Avgår finansiella kostnader -3 115 -1 434 
 Summa  278 226 291 449 
    
4 Avskrivningar   
 Kommunens avskrivningstider följer i huvudsak förslag från Sveriges  
 kommuner och landsting.   
    
5 Preliminära medel för januari-augusti 229 956 223 724 
 Preliminär slutavräkning 2009  620 0 
 Slutavräkning 2009 0 971 
 Preliminär slutavräkning 2010 (8/12-delar av) -8 425 3 466 
 Summa  222 151 228 161 
    

6 
Generella statsbidrag och utjämning samt kommunal 
fastighetsavgift   

 Inkomstutjämning 48 130 43 902 
 Kostnadsutjämning -5 540 -4 798 
 Regleringsbidrag 0 1 547 
 Regleringsavgift -2 961 0 
 Strukturbidrag 0 5 878 
 Avgift för LSS utjämning -5 075 -7 893 
 Kommunal fastighetsavgift 9 536 9 899 
 Summa 44 090 48 535 
    
    
7 Finansiella intäkter   
 Räntebidrag Tallmon 19 5 

 Räntor på utlåning till de kommunala bolagen 2 003 974 
 Räntor på likvida medel och utlåning 132 72 
 Summa 2 154 1 051 
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Not  Delår 2009 Delår 2010 
8 Materiella anläggningstillgångar   
 Markreserv   
 Ingående värde 13 101 13 326 
 Periodens investeringar 35 0 
 Försäljningar 0 0 
 Utgående värde 13 136 13 326 
    
 Verksamhetsfastigheter   
 Ingående värde 111 546 131 543 
 Periodens investeringar 14 794 18 610 
 Avskrivningar -4 143 -4 860 
 Försäljningar  -2 795 0 
 Utgående värde 119 402 145 294 
    
 Publika fastigheter   
 Ingående värde 31 305 32 585 
 Periodens investeringar 663 406 
 Investeringsbidrag 0 0 
 Avskrivningar -791 -878 
 Utgående värde 31 177 32 114 
    
 Fastigheter för annan verksamhet   
 Ingående värde 2 006 1 737 
 Periodens investeringar 0 1 325 
 Avskrivningar -179 -179 
 Nedskrivning 0 0 
 Utgående värde 1 827 2 883 
    
 Exploateringsmark   
 Ingående värde 9 522 11 147 
 Periodens investeringar 1 625 250 
 Försäljningar 0 0 
 Utgående värde 11 147 11 397 
    
 Summa mark, byggnader o tekniska anläggningar   
 Ingående värde 167 480 190 338 
 Periodens investeringar 17 116 20 591 
 Investeringsbidrag 0 0 
 Avskrivningar -5 113 -5 917 
 Nedskrivning 0 0 
 Försäljningar -2 795 0 
 Summa utgående värde 176 688 205 013 
    
9 Maskiner och inventarier   
 Maskiner   
 Ingående värde 659 522 
 Periodens investeringar 0 42 
 Avskrivningar -93 -50 
 Försäljningar -6 0 
 Utgående värde 560 513 
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Not  Delår 2009 Delår 2010 
 Inventarier   
 Ingående värde 8 122 9 064 
 Periodens investeringar 1 318 2 398 
 Avskrivningar -1 423 -1 722 
 Försäljningar -5 0 
 Nedskrivning -22 0 
 Utgående värde 7 990 9 739 
    
 Bilar och andra transportmedel   
 Ingående värde 426 451 
 Periodens investeringar 166 0 
 Avskrivningar -93 -98 
 Försäljningar 0 0 
 Utgående värde 500 352 
    
 Summa maskiner, inventarier m m   
 Ingående värde 9 208 10 036 
 Periodens investeringar 1 484 2 439 
 Avskrivningar -1 608 -1 871 
 Försäljningar -12 0 
 Nedskrivningar -22 0 
 Summa utgående värde 9 050 10 604 
    

10 Finansiella anläggningstillgångar   
 Aktier och andelar   
 Aktier och andelar i externa föreningar och företag 62 60 
 FSF AB 2 000 2 000 
 Aktier i Bionär 0 28 135 
 Aktier i AB Älvkarlebyhus 5 000 5 000 
 Aktier i Älvkarleby Kommunhus AB 2 650 0 
 Älvkarleby Vatten AB 1 1 
 Gästrike Vatten AB 500 500 
 Summor aktier och andelar 10 213 35 696 
    
 Obligationer och värdepapper   
 Revers Gästrike Räddningstjänst 777 777 
 Övriga värdepapper 20 0 
 Summor obligationer och värdepapper 797 777 
    
 Långfristiga fordringar   
 HSB BRF 203 2 0 
 Kommuninvest 420 426 
 Revers Älvkarleby Kommunhus AB 40 441 0 
 Revers Älvkarleby Vatten AB 57 130 58 149 
 Summor långfristiga fordringar 97 993 58 575 
    
 Grundfondskapital Stiftelsen Älvkarlebyhus 17 0 
    
 Summa finansiella anläggningstillgångar 109 020 95 048 
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Not  Delår 2009 Delår 2010 
11 Fordringar   
 Kundfordringar 1 408 2 675 
 Fordringar hos anställda 74 46 
 Kortfristig del av långfristig fordran 3 528 1 892 
 Moms 8 194 8 289 
 Interimsfordringar 17 390 17 446 
 Övriga kortfristiga fordringar 105 873 
 Upplupna skatteintäkter 0 0 
 Fordringar hos staten  1 024 
 Upplupna ränteintäkter 310 40 
 Summa fordringar 31 009 32 284 
    

12 Kortfristiga placeringar   
 Aktier och andelar 810 846 
 Obligationer och förlagsbevis 2 2 
 Summa kortfristiga placeringar 812 848 
    

13 Kassa och bank   
 Kontantkassa 1 1 
 Plusgiro 71 124 
 Bank 21 932 13 104 
 Summa kassa och bank 22 005 13 229 
    

14 Eget kapital   
 Ingående värde 101 650 106 326 
 Periodens resultat 16 702 30 863 
 Utgående värde */ 118 352 137 189 
    
 */ Varav underhållsfond Sandören 188 223 
    

15 Pensioner   
 Avsatt till pensioner exkl. garanti- och visstidspensioner 12 068 14 255 
 Avsatt till garanti- och visstidspensioner 0 0 
 Summa avsatt till pensioner 12 068 14 255 
    

16 Löneskatt på pensioner   
 Löneskatt, 24,26 %, på pensionsavsättningar enligt ovan 2 928 3 458 
    

17 Övriga avsättningar   
 Avsättning arvode 621 300 
 Sluttäckning av deponier 6 0 
 Summa övriga avsättningar 627 300 
    

18 Långfristiga skulder   
 AB Älvkarlebyhus 10 000 0 
 Banker 112 545 70 800 
 Hypotek 11 729 10 270 
 Kommuninvest 0 45 000 
 Summa långfristiga skulder 134 274 126 070 
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Not  Delår 2009 Delår 2010 
19 Kortfristiga skulder   
 Kortfristig del av långfristig upplåning (amorteringar inom   
 12 månader efter periodslutet) 7 698 5 415 
 Skuld till koncernföretag 8 024 0 
 Leverantörsskulder  12 272 12 907 
 Momsskuld -44 94 
 Personalens källskatter, arbetsgivaravgifter m m 8 248 8 556 
 Upplupna löner inkl personalomkostnader 2 413 4 283 
 Upplupna semesterlöner inkl personalomkostnader 14 272 14 106 
 Upplupna räntekostnader 627 249 
 Upplupen pension individuell del inkl löneskatt 6 359 6 578 
 Förutbetalda skatteintäkter 10 013 6 558 
 Interimsskulder 10 469 17 002 
 Övriga kortfristiga skulder 10 5 
 Summa kortfristiga skulder 80 361 75 754 
    

20 Årets investeringar   

 
Årets investeringar framgår av 
investeringsredovisningen.   

    
21 Försäljning av materiella anläggningstillgångar   
 Fordon och maskiner sålda till Gästrike Vatten AB 0 0 
 Kommunförrådet 2 741 0 
 Rullsand 59 0 
 Vedklyv 6 0 

 
Summa försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 2 806 0 

    
22 Investering i finansiella anl tillgångar   
 Aktier i bionär 0 28 135 
 Summa Investering i finansiella anl tillgångar 0 28 135 
    

23 Försäljning av finansiella anl tillgångar   
 Kommunhus 0 2 650 
 Summa försäljning av finansiella anl. tillgångar 0 2 650 
    

24 Minskning av långfristiga fordringar   
 HSB BRF 203 45 0 
 Älvkarleby Kommunhus AB 384 0 
 Älvkarleby vatten AB (amortering) 1 200 1 260 
 Summa minskning av långfristiga fordringar 1 629 1 260 
    

25 Ökning av långfristiga fordringar   
 Kommuninvest * 420 6 
 Älvkarleby vatten AB (ökning av lån)  2 879 
 Summa ökning av långfristiga fordringar 420 2 885 
    
   
   
   
   
   
 

* Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening 
avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk 
förening har därefter beslutat om insatsemissioner om 
sammanlagt 5 775 kr för Älvkarleby kommun. Älvkarleby 
kommuns totala andelskapital i Kommuninvest uppgick 
20100831 till 425 775 kr. 
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Not  Delår 2009 Delår 2010 
26 Ökning av långfristiga skulder   
 Nyupplåning 0 0 
 Summa ökning av långfristiga skulder 0 0 
    

27 Minskning av långfristiga skulder   
 Amortering/lösen av lån 9 848 21 390 
 Summa minskning av långfristiga skulder 9 848 21 390 
    

28 Ansvarsförbindelser pensioner    
 Ingående pensionsskuld 170 314 172 552 
 Ränteuppräkning 1 825 2 221 
 Basbeloppsuppräkning 5 941 -424 
 Utbetalningar -3 883 -4 972 
 Aktualisering 0 -371 
 Bromsen 0 -1 777 
 Övrig post -100 -449 
 Ansvarsförbindelse per 31 augusti 174 097 166 779 
 Löneskatt 24,26 % 42 236 40 461 
 Summa ansvarsförbindelser pensioner 216 333 207 240 
    

29 Borgensförbindelser   
 Kommunala bolag 103 485 103 751 
 Kommunalt förlustansvar 40 % av låneskulden 487 352 
 Bostadsrättsföreningar 6 909 6 152 
 Övriga borgensförbindelser 1 011 911 
 Summa borgensförbindelser 111 892 111 166 
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Driftredovisning 
(tkr) Redovisning 

Jan – aug. 2009 
Redovisning 

Jan – aug. 2010 

 
Prognos  

helår 2010 
Avvikelse budget/ 

prognos helår  

Intäkter 28 331 28 789 48 865 1 554 

Kostnader 63 163 65 067 107 881 -1 410 

Nettokostnad 34 832  36 278 59 016 144 

Driftprojekt-
redovisning (tkr) Redovisning 

Jan - aug. 2009 
Redovisning 

Jan - aug. 2010 

 
Prognos  

helår 2010 
Avvikelse budget/ 

prognos helår  

Intäkter -136 0 0 0 

Kostnader 581 190 329 1 580 

Nettokostnad 717 190 329 1 580 
 

Ansvarsområden 

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

Budgetutfall med prognos för helåret 

Per 31 augusti hade kommunstyrelsen förbru-
kat 61 % (riktpunkt 67 %) av årsbudgeten. 
Samma period 2009 hade 59 % förbrukats. 
Den låga förbrukningen för perioden beror bl.a. 
på sena åtgärder inom de tekniska verksam-
heterna. 
 
Prognosen för 2010 visar på en positiv netto-
avvikelse på drygt 100 tkr, men bakom finns 
flera större bruttoavvikelser.  
 
• snöröjning: - 1,0 mnkr, 
• Harnäsvillorna, inköpta hösten 2009; kost-

naderna ej budgeterade,  - 500 tkr, 
• återbetalning från Älvkarleby Vatten av 

ägartillskott: 500 tkr, 
• internt försäkringssystem (tas i drift hösten 

2010): 600 tkr, 
• företagshälsovård: - 300 tkr, 
• medfinansiering Citybanan: finansiering 

börjar ske när utbetalning sker, preliminärt 
2013, 300 tkr, 

• IT: telefonväxel som köptes ut vid hyresti-
dens utgång, omförhandlade avtal och  
samverkan med Tierp har lett till lägre 
kostnader, 500 tkr, 

 
I driftprojektredovisningen är 1,5 mnkr budge-
terat för införande av nytt personalsystem. In-
förandet är försenat till 2011 och ingen eller 
bara en mindre del av anslaget kommer att 
utnyttjas 2010. Budget för bidrag till Leader 
Nedre Dalälven är för högt budgeterat.  
 
 

 

Verksamheterna och viktiga händelser 

Behovet av arbetstränings- och praktikplatser 
är stort. Kommunen har ett stort antal unga, 
som är beroende av försörjningsstöd. I den 
befintliga verksamheten saknas personella re-
surser för att kunna förverkliga det beslut som 
finns nedtecknat i kommunstyrelsens samman-
trädesprotokoll daterat 070611. ”AMA:s verk-
samhet ska bedrivas så att en genomström-
ning av människor uppnås och inlåsningseffek-
ter undviks. Verksamheten inom AMA ska ha 
till målsättning att vara en väg ut i arbetslivet.” 
 
Tekniska avdelningens verksamheter, fastighe-
ter och gator och vägar, har påverkats av den 
extremt kalla och snörika vintern. Takskottning 
har varit nödvändig på de flesta byggnaderna. 
Snöröjning på kommunens gator och vägar var 
intensiv i januari-mars. Snön har orsakat ska-
dor på tak och vid snöröjning har skador på 
staket, kantsten, gräsmattor m.m. uppkommit.  
 
Under våren har en arbetsmiljöutbildning ge-
nomförts för samtliga chefer och huvudskydds-
ombud. 
 
Planering pågår mellan Tierps, Knivsta och 
Älvkarleby kommuner för samverkan inom 
löne- och pensionsadministration, ”LönSam”. 
Stora förhoppningar ställs på det projektet, att 
det ska ge samordningsvinster och minskad 
sårbarhet. 

Mål och måluppfyllelse 

I 2/4/6-programmet har bl.a. följande åtgärder 
vidtagits: 
 
• samverkan med Tierps kommun ger sam-

ordningsvinster och mindre behov av inköp 
av konsulttjänster, 
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• nytt avtal för ekonomisystem och nytt 

personalsystem ger sänkta kostnader från 
2010 respektive 2012,  

• nytt avtal för internetåtkomst och förvalt-
ningsnät, 

• köp av telefonväxel när hyresavtal löpt ut.  
 
Under hösten kommer arbetet med ett fler-
punktsprogram att inledas, bl.a.: 
 
• förbättra rutinerna för inköp/avrop för att 

med god avtalstrohet få lägre priser på 
varor och tjänster, 

• se över interna processer och se vilka som 
kan avvecklas alternativt rationaliseras, 

• minska pappershanteringen och öka den 
digitala hanteringen, 

• tydliggöra resepolicyn för att minimera bil-
åkandet och styra över resandet till kollek-
tiva färdmedel, 

• skapa ett extranät för de förtroendevalda 
för spridning av information/dokument. 

Redovisning: De ekonomiska effekterna av 
ovanstående kommer att beräknas till årsredo-
visningen 

Uppdrag 

Uppdrag: Samtliga nämnder ska upprätta en 
plan för vilka åtgärder man kommer att vidta 
som bidrar till förbättrad folkhälsa samt hur 
detta ska genomföras och följas upp 

Redovisning: Övergripande folkhälsoplan är 
fastställd i fullmäktige med riktlinjer för samtliga 
nämnder – effekter av planen saknas ännu 

Uppdrag: Utbildning i folkhälsa under våren 
2010. 

Redovisning: Utbildningen är genomförd men 
är ännu inte utvärderad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uppdrag: Samtliga nämnder ska utveckla 
arbetsformer och servicenivåer liknande ”en 
väg in” 

Redovisning: Planering pågår att i samband 
med omorganisationen inrätta ett medborgar-
kontor 

Uppdrag: Samtliga nämnder ska ha utarbetat 
förslag till kvalitetsdeklarationer 

Redovisning: Förslag är utarbetat men inte an-
taget av kommunstyrelsen då förslaget behö-
ver revideras inför omorganisationen 

Uppdrag: Samtliga nämnder ska inför sina 
väsentliga verksamhetsområden genomföra 
årliga brukarundersökningar för avstämning av 
kvaliteten 
 
Redovisning: De två senaste upplagorna av 
”Kommunens kvalitet i korthet” ska redovisas 
för kommunfullmäktige som underlag för 
framtida prioriteringar 

Framtiden 

Under hösten kommer IT-avdelningen att dels 
bygga klart det trådlösa nät (radiolan) som 
byggs på skolor och förskolor, dels att fortsätta 
arbetet med att skapa en plattform som främjar 
och stödjer samarbeten med andra kommuner.  
 
Projektet LönSam kommer att fortsätta, likaså 
arbetet att efterhand erbjuda kommuninvånar-
na allt fler e-tjänster. 
 
Överförmyndarverksamheten får allt fler komp-
licerade ärenden och mer juridisk kompetens 
krävs, vilket är särskilt bekymmersamt för små 
kommuner utan tillräcklig egen kompetens. För 
att lösa problemet planeras för en gemensam 
överförmyndarnämnd mellan länets kommu-
ner. För att kunna fungera under nästa man-
datperiod, måste beslut tas före årsskiftet.  
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Driftredovisning 
(tkr) Redovisning 

Jan - aug 2009 
Redovisning 

Jan - aug 2010 

 
Prognos  

helår 2010 
Avvikelse budget/ 

prognos helår  

Intäkter 1 145 1 332 1 739 200 

Kostnader 3 437 3 328 5 865 100 

Nettokostnad 2 292 1 996 4 126 300 
 

Ansvarsområden 

Bygg- och miljönämnden är en myndighet som 
bl.a. bevakar att lagar inom bygg- och miljöom-
rådet följs. Nämnden har också ansvar i trafik- 
och naturvårdsfrågor. Den ger även service till 
kommuninvånare, företag, organisationer och 
annan offentlig förvaltning. 

Budgetutfall med prognos för helåret 

Under första halvåret har nämnden förbrukat 
2,0 mnkr, 45 % (riktpunkt 67 %), av årsbud-
geten. Samma period 2009 hade 54 % förbru-
kats. Prognos för helåret är ett överskott på 
300 tkr. Överskottet beror på att tillsättning av 
en tjänst inföll något senare än beräknat och 
att intäkterna varit högre än budgeterat tack 
vare  stora byggnationer i kommunen. 

Verksamheterna och viktiga händelser 

Byggavdelning 
Detaljplanearbetet fortskrider. Tillägg till över-
siktsplan håller på att tas fram och är ute på 
samråd.  
 
För bygglovshandläggningen märks en liten 
minskning av inkommande ärenden.  
 
Register för OVK (Obligatorisk Ventilations-
Kontroll) samt för energideklarationer är upp-
daterade och aktiv tillsyn utförs. 
 
Samtliga lokala trafikföreskrifter är införda i det 
nya systemet RDT (Rikstäckande Databas för 
Trafikföreskrifter). 
 
Nämnden inrättade vid årsskiftet en tjänst som 
energirådgivare/byggnadsinspektör. Tjänsten  
är delvis finansierad av ett statligt bidrag. 
 
Sweref, som är ett nytt kartreferenssystem, är 
nu infört.  
 
En första inventering av enkelt avhjälpta hinder 
har genomförts och kommer att följas upp 
under hösten.   

Miljöavdelning 

Inventering av enskilda avloppsanläggningar i 
kommunen som påbörjades under 2009 har 
fortsatt under 2010. Information tillsammans  

 
 
 
med en enkät har skickats ut till berörda 
hushåll, vilken kommer att följas upp med en 
fältinventering. Det finns ca 200 enskilda av-
lopp i Älvkarleby kommun. 
 
Planerad enkät för samtliga miljöfarliga verk-
samheter är genomförd. Svaren kommer att 
användas som underlag vid behovsutredning. 
 
Ny lagstiftning från december 2009 vad gäller 
registrering av livsmedelsanläggningar har 
medfört ökad arbetsbelastning på livsmedels-
handläggaren. Samtliga livsmedelsanläggnin-
gar är registrerade enligt ny lagstiftning.  
 
Nämnden har behov av att utföra mer och kon-
tinuerlig hälsoskyddstillsyn på skolor och hy-
gienlokaler men har brist på resurser. Nämn-
den fick vid ett tillsynsbesök kritik för detta av 
länsstyrelsen.  

Mål och måluppfyllelse 

Inom 2/4/6-programmet har nämnden bl.a. vid-
tagit följande åtgärder: 
 
• Rationaliserat administrativa rutiner 
• Förnyat avtal med jurist  
• Nytt avtal för kopiator 
 
Åtgärderna beräknas ge årliga kostnadsminsk-
ningar på 125 tkr, vilket motsvarar 3,9 % av 
nämndens nettoredovisning 2008, och som 
kan bedömas inte påverka omfattningen och 
kvaliteten i verksamheterna.  
 
Redovisning: Nämnden nådde målet (2 %) för 
första året i 2/4/6-programmet men har svårt 
att nå målet (4%) för andra året 

Uppdrag 

Uppdrag: Samtliga nämnder ska upprätta en 
plan för vilka åtgärder nämnden kommer att 
vidta som bidrar till förbättrad folkhälsa samt 
hur detta ska genomföras och följas upp. 

Redovisning: En gemensam plan för hela 
kommunen har tagits fram för antagande i 
kommunstyrelsen vilket innebär att nämnden 
inte upprättar egen plan.  
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Uppdrag: Samtliga nämnder ska utveckla 
arbetsformer och servicenivåer liknande ”en 
väg in”.  

Samtliga ärenden registreras av nämndens re-
gistrator som sedan skickar tillbaka en bekräf-
telse på mottagen handling. I bekräftelsen 
framgår vem som är handläggare av ärendet. 

Redovisning: Uppdraget är utfört. 

Samtliga nämnder ska ha utarbetat förslag till 
kvalitetsdeklarationer.  

Förslag för kvalitetsdeklarationer för plan, bygg 
och miljöärenden finns framtagna. Eftersom 
det blir en ny organisation med en ny nämnd 
så antas inte deklarationerna av bygg- och 
miljönämnden utan inväntar den kommande 
samhällsbyggnadsnämnden.  

Redovisning: Uppdraget är utfört 

Samtliga nämnder ska för sina väsentliga verk-
samhetsområden genomföra årliga brukar-
undersökningar för avstämning av kvaliteten.  

Arbetet är påbörjat men kommer att genom-
föras under andra delen av året 

Redovisning: Uppdraget är ännu inte slutfört 

 

Framtiden 

Ny plan- och bygglag som kommer att börja 
gälla från och med maj 2011 kommer att inne-
bära en utökad arbetsmängd för handläggare 
och administrativ personal. 

En ny behovsutredning kommer att tas fram 
under hösten för miljöavdelningens tillsyns-
områden. Behovsutredningen ska visa på be-
hovet av tillsynstid för att sedan vara ett bra 
underlag vid tillsynsplanering samt för att syn-
liggöra vilket resursbehov som finns. 

Ny organisation från och med januari 2011 
kommer att innebära en del administrativa för-
ändringar för kontoret.  

Järnvägsplanen kommer att innebära mer 
arbete för planarkitekt samt miljöinspektör. 

Flera detaljplaner väntar på att få påbörjas 
under de kommande åren. 

Vattendirektivet från EU genererar och kom-
mer att generera nya arbetsuppgifter och 
remisser för kommunen att hantera. Det är 
svårt att förutse hur och om arbetsuppgifter 
och kostnader tillkommer. Vattendirektivet ska 
leda till att våra sjöar och vattendrag ska ha en 
god kvalitet samt att dricksvattentillgången ska 
säkras.  
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Driftredovisning 
(tkr) Redovisning 

Jan - aug 2009 
Redovisning 

Jan - aug 2010 

 
Prognos  

helår 2010 
Avvikelse budget/ 

prognos helår  

Intäkter 2 862 9 181 10 748 -510 

Kostnader 13 504 19 007 26 528 345 

Nettokostnad 10 642 9 826 15 780 -165 
 

Ansvarsområden 

Kultur- och fritidsnämndens ansvar omfattar 
kommunens fritidsverksamhet, biblioteksverk-
samhet, kulturverksamhet, flyktingmottagande 
samt resursgrupp.  

Budgetutfall med prognos för helåret 

Under delåret har nämnden förbrukat 9 826 
mkr, 63 % av årsbudgeten. (2009 hade 65% 
förbrukats samma period.) 
 

Verksamhet Nettokostnad 
delår (%) 

Prognos utfall 
helår 2010  

Nämnd/admin 1 054 (64) 1 611 

 

Verksamhet Nettokostnad 
delår (%) 

Prognos utfall 
helår 2010 

Fritid och idrott 6 035 (63) 9 534 

 

Verksamhet Nettokostnad 
delår (%) 

Prognos utfall 
helår 2010  

Kultur och 
bibliotek 2 472 (60) 4 119 

 

Verksamhet Nettokostnad 
delår (%) 

Prognos utfall 
helår 2010  

Resursgrupp 249 (76) 516 

 

Verksamhet Nettokostnad 
delår (%) 

Prognos utfall 
helår 2010  

Flyktingmott. 0 0 

 

Verksamhet Nettokostnad 
delår (%) 

Prognos utfall 
helår 2010  

Boendet Vega 16 0 

 
Prognosen för hela året visar en negativ 
avvikelse på 165 tkr. Detta på grund av Skut-
skärs IP och Resursgruppen. Samordnaren på 
resursgruppen kommer att arbeta heltid fr.o.m. 
23 augusti vilket inte är budgeterat. Kostnaden 
för skottning av ishallstaket ryms inte inom 
befintlig budget. Övriga verksamheter visar 
bara mindre avvikelser mot budget. 
 
För att minska prognosens negativa budge-
tutfall har nämnden intagit en mycket restriktiv 
hållning till kurser, konferenser och inköp. 

 

Verksamheterna och viktiga händelser 

Inom administrationen är personalstyrkan un-
der året reducerad med en 100 % tjänst i vän-
tan på nya kommunorganisationen. Verksam-
heter och arbetsuppgifter på fritidskontoret har 
tagits bort eller lagts vilande. 
 
Inom biblioteket har personalstyrkan också re-
ducerats. Trots detta har öppettiderna varit 
oförändrade. Antalet arrangemang samt anta-
let besök med barngrupper från skolor och 
förskolor har också kunnat fortgå som tidigare 
tack vare en mycket flexibel arbetsgrupp.  
 
34 888 utlån har registrerats under årets första 
åtta månader. 
 
I samarbete med projektet Förvaltningsområde 
för minoritetsspråk har en musikal på finska 
arrangerats liksom en informationskväll om 
kommunens finska historia och framtid. Biblio-
teket har ökat inköpen av finsk litteratur för att 
stödja finska språkets ställning. Genom projek-
tets försorg har daisyspelare köpts in för att 
sprida talböcker på finska. 
 
Under årets första åtta månader har biblioteks-
huset haft 38 100 besök. 
 
Utställningshallen har varit fullbokad och välbe-
sökt.  
 
I samarbete med Musik i Uppland och lokala 
föreningar har tre konserter arrangerats i 
kommunen. Det är mycket uppskattade och 
välbesökta arrangemang som påverkar folk-
hälsan positivt i vid mening. 
 
Fritidsgården Oasen stängdes på eftermid-
dagarna i början av året. Detta på grund av 
besparingsskäl då fritidsgården fungerar som 
en fritidsklubb på eftermiddagarna. Efter starka 
föräldraprotester öppnades fritidsgården igen 
och diskussioner om samarbete med Barn- 
och utbildningsnämnden inleddes.  
 
Fritidsgården Träffens verksamhet har fortsatt 
enligt planerna. På valborgsmässoaftonen höll 
fritidsgårdarna öppet och senare på kvällen 
fungerade personalen som ”fältare” ute i kom-
munen.  
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Skolavslutningsarrangemanget i Furuvik locka-
de närmare 200 elever från kommunen. Två 
fritidsledare tjänstgjorde i parken under 
kvällen. Eleverna erbjöds gratis hemfärd i 
chartrade bussar. 
 
Kommunen har med Skutskärs IF bandy teck-
nat arrendeavtal på byggnader och mark på 
Skutskärs IP. Kommunen har tömt bandyrören 
på kylmedia och arbetet med att separera el- 
och vattenmätare har påbörjats. 
 
Nytt avtal med Skutskärs sportklubb är under 
förhandling. 
 
Sargen i ishallen har byggts om efter under-
känd besiktning. På grund av extremt mycket 
snö stängdes ishallen i fyra dagar. Taket skot-
tades av till en kostnad av 98 tkr vilket till stor 
del gör att förvaltningens budgetprognos visar 
ett negativt budgetutfall. Eftersom stora arbe-
ten sker på Skutskärs IP är det idag svårt att 
säga, hur stort det negativa budgetutfallet blir 
för dessa verksamheter.  
 
Flyktingmottagandet sker i den utsträckning 
som är planerat. I nära samarbete med den 
ordinarie verksamheten pågår också utveck-
landet av det nya boendet Vega. Boendet är 
fortfarande i en uppbyggnadsfas. 
 
Länsprojekt för utlandsföddas anställningsbar-
het har startats, liksom färdigställande av infor-
mationsfilm om Tierps, Älvkarlebys och Öst-
hammars kommuner då det gäller organiserad 
vidareflytt. Älvkarleby kommun är projektägare 
till båda projekten.  
 
Resursgruppens verksamhet har främst varit 
koncentrerad till de konsultationer som ges till 
varje skola vid två tillfällen per termin. Cope 
utbildning har genomförts med 16 deltagande 
föräldrar. 
 
Resursgruppen har av barn- och utbildnings-
nämnden och socialnämnden tilldelats en pott 
pengar för att kunna göra snabba och intensiva 
insatser. Gruppen har också samordnat och 
planerat sommarverksamhet på Hyttön. 
 
Handlingsplaner har utarbetats för utökad tid 
för skolan och förslag till ärendegång inom 
elevvården med koppling till socialtjänstlagen 
har utarbetats. 

 

Mål och måluppfyllelse 

Mål: 2/4/6-programmet 
Inom 2/4/6-programmet har nämnden bl.a 
vidtagit följande åtgärder: 
 
• I väntan på ny kommunorganisation leds 

förvaltningen av en samordnare och en av-
delningschef. Deras ordinarie tjänster är ej 
tillsatta med vikarier. 

• 1,0 bibliotekarietjänst återbesattes med 
endast 75 %. 

• Sommarvikarie på biblioteket endast tre 
veckor istället för fem. 

• Ändrade rutiner vid caféinköp. 
• Färre studiebesök och kurser. 
• Stor återhållsamhet vid inköp av kontors-

material.  
 
Negativa effekter som uppstår när det gäller 
personalneddragningar är ökad sårbarhet, risk 
för ohälsa och minskat utrymme för verksam-
hetsutveckling. 

Redovisning: Nämnden anser att målet kom-
mer att vara uppfyllt vid årets slut 

Mål: Utveckla tillgängligheten för alla invånare 
Nämnden har valt att arbeta efter följande 
målområden: 
 
• Nämnden ska utöka antalet e-tjänster. 

Fritidsgården Träffen finns på Facebook 
och andra sajter som ungdomarna använ-
der sig av. Samtliga blanketter ska finnas 
tillgängliga från kommunens webbplats. 

• Ett nytt biblioteksdatasystem är upphandlat 
som möjliggör meddelanden och påmin-
nelser via e-post och sms. 

Redovisning: Nämnden anser att målet kom-
mer att vara uppfyllt vid årets slut 

Uppdrag 

Uppdrag: Nämnderna ska upprätta en plan för 
vilka åtgärder man kommer att vidta som bidrar 
till förbättrad folkhälsa samt hur detta ska 
genomföras och följas upp 

Redovisning: Nämnden har detta med i mål- 
och budgetdokumentet samt i verksamhets-
planen 
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Uppdrag: Nämnderna ska utveckla arbetsfor-
mer och servicenivåer liknande ”en väg in” 

Redovisning: Biblioteksreceptionen fungerar i 
stor utsträckning idag enligt arbetsformen ”en 
väg in”. All personal arbetar redan idag i 
största möjligaste mån enligt arbetsformen. 

Uppdrag: Nämnderna ska ha utarbetat förslag 
till kvalitetsdeklarationer 
 
Redovisning: Kvalitetsdeklarationer från samt-
liga verksamheter ska tas fram 
 
Uppdrag: Nämnderna ska för sina väsentliga 
verksamhetsområden genomföra årliga brukar-
undersökningar för avstämningar av kvaliteten 
 
Redovisning: Brukarundersökningar planeras 
att genomföras under hösten 2010 

Framtiden 

Nämnden ställer sig positiv till nya kommun-
organisationen och ser många samord-
ningsvinster med en samhällsbyggnadsförvalt-
ning.  

En förbindelse mellan bibliotek och turism-  
och näringslivskontor samt placering av med-
borgarkontor i samma lokaler skulle exempel-
vis stärka bibliotekshuset roll som kulturhus 
med bl.a. fler arrangemang dagtid. 

 

En gemensam upphandling av nytt biblioteks-
datasystem är gjord och bytet planeras ske 
kring årsskiftet. (Ett samarbete mellan fem 
bibliotek i länet.) Det nya datasystemet öppnar 
för helt nya möjligheter som bl. a påminnelser 
via e-post eller SMS. 

Biblioteket medverkar också i arbetet med en 
ny länsgemensam webbsida, som gör det 
möjligt att erbjuda e-tjänster som annars inte 
skulle vara möjligt. 

Fritidsgården Träffen har övertagit de klassrum 
som skolan tidigare haft i anslutning till 
fritidsgården. Under hösten kommer fritids-
gårdsbesökarna att vara med och anpassa 
lokalerna efter egna önskemål. 

Upphandling av ny kylanläggning på Skutskärs 
IP kommer att starta under hösten. 

Nämnden fortsätter under hösten att delta i 
länets arbete med den nya kulturpropositionen. 
 
Nämnden fortsätter arbetet med att stärka det 
finska språkets ställning enligt kommunens 
uppdrag som förvaltningsområde för finska 
språket. 

Nämnden vill fortsätta att stödja föreningar och 
enskilda att utöva kulturella och idrottsliga 
aktiviteter. 
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Driftredovisning 
(tkr) Redovisning 

Jan - aug 2009 
Redovisning 

Jan - aug 2010 

 
Prognos 

helår 2010 
Avvikelse budget/ 

prognos helår  

Intäkter 10 420 9 991 11 334 1 010 

Kostnader 123 081 125 418 201 465 -291 

Nettokostnad 112 661 115 427 190 131 719 

Ansvarsområden 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för 
förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, 
särskola, gymnasieskola och kulturskola. I 
form av intraprenad (KunDa) bedrivs vuxen-
utbildning med särvux, svenska för invandrare 
(sfi), individuella programmet och uppdrags-
utbildning. 

Budgetutfall med prognos för helåret 

Under årets första åtta månader har barn- och 
utbildningsnämnden förbrukat drygt 115 mnkr, 
motsvarande 61% (2009 62 %). Riktpunkten är 
67%.  
 
Nämnden prognostiserar med ett positivt bud-
getutfall på 0,7 mnkr för helåret. Nedan redo-
visas de olika verksamheternas prognostise-
rade budgetutfall för helåret 2010. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
delår (%) 

Prognos utfall 
helår 2010  

Förv./nämnd 2 351 (60,5) 4 290 

 
Nämnden/förvaltningskontoret prognostiserar 
ett negativt utfall med 414,0 tkr som är avveck-
lingskostnader för personal. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
delår (%) 

Prognos utfall 
helår 2010  

Kulturskola 1 106 (66,7) 1 600 

 
Kulturskolan redovisar ett positivt utfall med 
57,0 tkr.  
 

Verksamhet Nettokostnad 
delår (%) 

Prognos utfall 
helår 2010  

Förskola 25 352 (66,7) 38 976 

 
Prognosen för förskolan är negativ, - 1,0 mnkr. 
Fler än beräknat har valt att placera sina barn i 
förskolor i Gävle kommun, vilket ger ökade 
interkommunala kostnader med ca 150 tkr. 
Kostnaderna för införande av E-tjänster inom 
förskolan blir ca 200 tkr. Ökade kostnader för 
elevassistenter ca 300 tkr samt att vikarie-
kostnaderna är fortsatt höga, ca 350 tkr. 

 
 

Verksamhet Nettokostnad 
delår (%) 

Prognos utfall 
helår 2010  

F-klass/ fritids, 
grundskola, obl. 
särskola 

57 780 (60,5) 95 654 

 
F-klass/fritids/grundskola/obligatorisk särskola 
beräknas redovisa ett negativt utfall med 170 
tkr Beslutade neddragningar inom skolmåltids-
verksamheten kommer inte att ge full effekt 
2010. Ökade kostnader för undervisning bidrar 
till underskottet. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
delår (%) 

Prognos utfall 
helår 2010  

Gymn., exkl IV 
gymn särskola 24 390 (54,9) 42 250 

 
Prognos för gymnasieskolan och gymnasie-
särskolans visar på ett positivt utfall med 2,2 
mnkr. De två senaste åren har fler gymnasie-
elever hoppat av utbildningen och även antalet 
som flyttat från kommunen när de fyllt 18 år 
har ökat. Prognosen är fortfarande mycket 
osäker då avstämningen med Gävle kommuns 
gymnasieskolor sker den 15 okt 2010. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
delår (%) 

Prognos utfall 
helår 2010 

Intraprenad 4 448 (60,4) 7 361 

 
Intraprenaden redovisar ett positivt utfall på 
780 tkr. 

Verksamheterna och viktiga händelser 

Kulturskolan 
Till hösten kommer kulturskolan att börja ett 
samarbete med Rotskärsskolans årskurser 6-9 
med profilinriktningen ”Kultur”. 
 
Förskola 
Allmän förskola från tre års ålder genomförs 
från och med 1 juli 2010. En viss intäkts-
minskning blir det på grund av införandet då 
allmän förskola ska vara avgiftsfri. 
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Grundskola 
Den nyinvigda Rotskärsskolan med anpassade 
och fräscha lokaler ökar förutsättningarna för 
ett strukturerat och målinriktat arbete för att 
öka elevernas studiemotivation och ge bättre 
resultat. Satsningen med att anställa en skol-
värd och en cafévärd kommer sannolikt att bid-
ra till en tryggare och trivsammare skola med 
bättre arbetsro. 
 
Obligatorisk särskola 
Särskolan ändrar delvis profil utifrån att några 
elever går i träningsskola, detta medför även 
behov av ett separat fritidshem. 
 
Vuxenutbildningen inkl individuella programmet 
Samarbete med gästrikekommuner har gjort 
att det finns ett brett utbud av yrkeskurser att 
välja på för vuxna från Älvkarleby kommun.  

Mål och måluppfyllelse 

Mål: Utveckla tillgängligheten för alla invånare 
 
För att uppnå delaktighet ska utvecklingssam-
talet vara ett trepartssamtal mellan lärare, elev 
och vårdnadshavare.  
 
Samtalet leder fram till en individuell utveck-
lingsplan (IUP). Alla F-5 skolor använder sig av 
UNIKUM, ett digitalt verktyg för de individuella 
utvecklingsplanerna. Elever, lärare, föräldrar 
och skolledare når verktyget var de vill och när 
de vill. 
 
Studerande på KunDa upprättar sina individu-
ella studieplaner tillsammans med SYV. 
 
Våren 2010 infördes e-tjänst inom förskolan. 
Här ges alla invånare möjlighet att, 24 timmar 
om dygnet, söka och komplettera på Internet. 
Där får de också en presentation av verksam-
heterna. E-tjänsten gäller även fritidshem. 
 
KunDa samarbetar med förskolan för att infor-
mera och hjälpa nyanlända till kommunen att 
använda denna tjänst. 
 
För att förstärka öppenheten och delaktigheten 
har Skolportalen med nya hemsidor för alla 
verksamheter arbetats fram. Avsikten är att 
underlätta kommunikationen mellan hemmet 
och skolan, erbjuda digitala veckobrev och 
planeringar, läxor, senast nytt m.m.  

Målet är uppfyllt 

 
 
 
 
 

 

Uppdrag 

Uppdrag: Upprätta en plan för vilka åtgärder 
man kommer att vidta som bidrar till förbättrad 
folkhälsa samt hur detta ska genomföras och 
följas upp.  
 
Redovisning: Nämnden avvaktar kommunens 
övergripande folkhälsoplan. 
 
Uppdrag: Utforma förslag till kvalitetsdeklara-
tioner. 
Uppdrag: Skolan utvecklar former för handled-
ning till personal. 
 
Idag finns det särskilt utvecklade metoder och 
program med vars hjälp relationerna mellan 
barn och lärare kan stärkas. Det handlar om 
metoder som utvecklar lärarnas förmåga att 
skapa en lugn och trygg inlärningsmiljö. Skolan 
bör utöka spridningen av evidensbaserade 
metoder som främjar relationen mellan lärare 
och elev som t.ex. KOMET som redan finns 
inom BUN. 
 
Redovisning: I kommunen finns en KOMET-
handledare (kommunikativ metod) som tidigare 
utbildat pedagoger inom denna evidensbase-
rade metod. Under våren har ytterligare två 
specialpedagoger påbörjat sin utbildning för att 
kontinuerligt kunna fortbilda vår personal. 
Metoden främjar relationen mellan lärare och 
elever. 
 
För elever med normbrytande beteende arbet-
ar vi med metoderna ART och rePulse. 

Personalen på IV och alla elevassistenter har 
kontinuerlig handledning.  

Specialpedagogerna handleder arbetslag eller 
enskilda lärare utifrån enskilda elevers/barns 
behov. 

Uppdrag: Samtliga nämnder ska för sina vä-
sentliga verksamhetsområden genomföra årli-
ga brukarundersökningar för avstämning av 
kvaliteten 

Redovisning: Trivselenkäter till alla elever ge-
nomförs årligen på alla skolområden och enkät 
angående samverkan till alla föräldrar/vård-
nadshavare genomförs också årligen 
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Framtiden 

Implementeringen av den nya skollagen och 
nya kurs- och läroplaner, Skola 2011, kommer 
att kräva stor arbetsinsats av såväl medarbe-
tare som skolledning, med fortbildning och dis-
kussioner i arbetslagen. I det nya gymnasiet, 
Gy-11, ersätts IV-programmet av 5 introduk-
tionsprogram, ett stort förändringsarbete som 
har påbörjats. Inför de nya behörighetsreglerna  
till gymnasiet hösten 2011  behövs en massiv 
information till såväl elever som föräldrar. 
 

 
 
Den pågående verksamhetsöversynen i Skut-
skär medför en viss osäkerhet i verksam-
heterna innan slutliga beslut tas.  
 
Den nya organisationen, en gemensam förval-
tning med socialnämnden påverkar plane-
ringen framåt och det finns många förhopp-
ningar om kortare beslutsvägar och närmare 
samarbete.  
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Driftredovisning 
(tkr) Redovisning 

Jan - aug 2009 
Redovisning 

Jan - aug 2010 

 
Prognos  

helår 2010 
Avvikelse budget/ 

prognos helår  

Intäkter 13 651 13 230 20 868 672 

Kostnader 105 175 110 351 164 024 -2 378 

Nettokostnad 91 524 97 121 143 156 -1 706 

Ansvarsområden 

Till ansvarsområdena hör individ- och familje-
omsorg samt vård och omsorg för äldre och 
funktionshindrade. Verksamheterna är i huvud-
sak lagreglerade och styrs av ett stort antal 
olika lagar. 

Budgetutfall med prognos för helåret 

Nedanstående diagram visar förbrukningen i 
förhållande till periodiserad budget för social-
nämndens olika delområden för perioden 
januari till och med augusti. 

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77

ADM

IFO

VOM

Mnkr

Periodiserad budget

Periodiserat utfall

Totalt under årets första åtta månader har 
socialnämnden förbrukat 97,1 mnkr av års-
budgeten, motsvarande 69 %. Riktpunkten för 
periodiserad budget är 67 %. Samma period 
2009 hade 64 % förbrukats. 
 
Totalt prognostiserar socialnämnden med ett 
underskott på 1,7 mnkr för helåret 2010.  
 

Verksamhet Nettokostnad 
delår (tkr) 

Prognos utfall 
helår 2010  

Nämnd/admin 4 107 5 549 

 
Administrationen prognostiserar ett överskott 
för helåret på ca 180 tkr. Besparingsåtgär-
derna inom administrationen har varit och är 
restriktivitet inom alla kostnadsställen. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
delår (tkr) 

Prognos utfall 
helår 2010  

IFO 18 069 26 934 

 
Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett 
underskott för helåret på ca 3 mnkr. Kost-
naderna för försörjningsstödet har ökat till följd  
 

 
av ökat antal bidragshushåll, svårigheter för 
personer att etablera sig på arbetsmarknaden, 
ökade kostnader för el och hyresskulder, 
ökade kostnader i samband med vräkning och 
bostadslöshet samt ökade kostnader för kvin-
nofridsärenden.   
 
En ökning har skett av antalet placerade barn 
och unga inom förstärkt familjehemsvård och 
familjehem samt avseende externa placeringar 
av vuxna missbrukare. 
 
Individ och familjeomsorgen har också haft 
ökade personalkostnader i samband med 
förstärkning inom barn och familjegruppen till 
följd av ett ökat ärendetryck samt förstärk-
ningar inom administrationen med anledning 
av implementeringen av det nya datasystemet 
Treserva. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
delår (tkr) 

Prognos utfall 
helår 2010  

VOM 74 944 110 673 

 
Vård och omsorg prognostiserar ett överskott 
för helåret på 1,1 mnkr. Vårdtyngden inom 
ordinärt boende har varit lägre än beräknat och 
verksamheten har varit restriktiv vid åter-
besättningsprövningar och i bedömningen av 
kurs- och konferenskostnader vilket samman-
taget bidrar till det prognostiserade överskottet.  
 

Hemsjukv.statistik 
i antal personer 

Jan-
aug 
2008 

Jan-
aug 
2009 

Jan-
aug 
2010 

Vårdtagare 266 231 246 

Delegeringar 394 396 310 

Inskrivna i SAH 15 16 12 

Avlidna 39 35 41 

Diabetiker 21 20 39 

 
Åtgärder för en budget i balans 

Vård och omsorg 

Vård och omsorg kommer att vara fortsatt rest-
riktiva vid återbesättningsprövningar och fort-
sätta arbetet med att effektivisera personal be-
manningen vilket har stor betydelse för verk-
samhetens kostnader. 
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Individ- och familjeomsorg 

Inom individ- och familjeomsorgen så kommer 
fortsatt restriktivitet att gälla avseende externa 
kostnader och arbetet med insatser för att 
möjliggöra för personer att komma ut i olika 
former av sysselsättning fortsätter.  
 
Nätverkshuset kommer efter konvertering att 
ha ytterligare en tjänst som familjebehandlare 
vilket leder till att fler kvalificerade behand-
lingsinsatser för barn, unga och familjer kan 
ges på hemmaplan. 
 
Nämnd/administration 

Inom administrationen så gäller som för övriga 
verksamhetsdelar hög restriktivitet avseende 
inköp, kurser, konferenser och andra påverk-
bara kostnader.  
 
Totalt för nämnden så förväntas ovanstående 
åtgärder leda till en budget i balans för helåret. 
 

Verksamheterna och viktiga händelser 

Budgeten för försörjningsstödet förstärktes 
inför budgetåret 2010 med 19 % motsvarande 
med 700 tkr för helåret. För perioden januari-
augusti avviker nettoutbetalningarna från bud-
get med 31 % motsvarande 1 mnkr. 
 
Införande av Treserva inom individ- och 
familjeomsorgen går enligt planerna men inom 
vård och omsorg så har vi en fördröjning på 
grund av tekniska problem. 
 
Införande av LOV (Lagen om Valfrihet) följer 
genomförandeplanen inför starten 2011-01-01. 
Som ett led i införandet av LOV har en mätning 
genomförts under juni månad för att mäta 
brukartiden. Siffrorna kommer att analyseras 
under hösten.  
 
Träffpunkter har startats upp på Tallmon och 
Östangård enligt plan och utveckling av nya 
grupper pågår. 
 
Träffpunkten för dementa på Fyrklövern är 
besökt av många brukare med ett snitt på ca 
20 personer per dag.  
 
Vård och omsorg har erhållit ytterligare 521 tkr 
i stimulansmedel för insatser till de mest sjuka 
äldre vilket främst kommer att användas till en 
fortsatt utveckling av demensverksamheten. 
 
Hemtjänsten i Skutskär hade en topp i sin 
vårdtyngd under perioden mars-maj. Därefter 
har antalet brukare minskat bland annat p.g.a. 
flytt till särskilda boenden och längre vistelser  

 
på korttidsboendet. Hemtjänsten i Älvkarleby 
har också haft en minskning av vårdtyngden.  
 
Alla boende på SÄBO (särskilt boende) har 
haft läkemedelsgenomgångar och medicinsk 
vårdplanering med läkare, sjuksköterska och 
vårdpersonal. 
 
Från 1 februari 2010 har Östangård och Tall-
mon en gemensam matsedel. Dessutom er-
bjuds en alternativ maträtt.  

Mål och måluppfyllelse 

Mål: 2/4/6-programmet 
Inom ramen för 2/4/6-programmet så har 
nämnden vidtagit och kommer att vidta 
åtgärder enligt följande: 
 
• Restriktivitet för deltagande i kurser, utbild-

ningar och konferenser. 
• Sänka kostnaderna för sjukfrånvaron 
• Minska personalkostnaderna med hjälp av 

ett effektivt utnyttjande av planeringssys-
temet TimeCare. 

• Återbesättningsprövning av tjänster be-
döms restriktivt. 

• Sänka kostnaderna för institutionsvården 
för vuxna missbrukare. 

• Minska kostnaderna för institutionsvård för 
barn och unga samt familjehem för barn 
och unga. 

 
De beräknade kostnadsminskningar som 
åtgärderna förväntas ge på årsbasis är 2,5 
mnkr, vilket motsvarar 2 % av socialnämndens 
budget.  
 
Åtgärderna bedöms inte påverka verksam-
heternas kvalitet och omfattning.  
 
Nämnden genomförde besparingar inom 
ramen för 2/4/6 programmet på 4,1 % år 2009 
och innevarande år beräknas besparingen 
uppgå till 2 %. Därmed kommer nämnden att 
kunna nå upp till och följa de ramar som 2/4/6 
modellen anger. 
 
Redovisning: Målet för nämnden kommer att  
uppfyllas för åren 2009-2010 
 
Mål: Utveckla tillgängligheten för alla invånare 
 
Möjligheten till Förenklad biståndsbedömning 
för personer som är 75 år och äldre förenklar 
möjligheten och tillgängligheten att erhålla 
serviceinsatser inom hemtjänsten. 
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Utveckling av E-tjänster pågår i kommunen 
och för socialnämnden planeras för möjlig-
heten att via Internet kunna ansöka om försörj-
ningsstöd samt att kunna beräkna nivån på 
hemtjänstavgifterna.  

Redovisning: Målet är uppfyllt i begränsad 
grad och utvecklingsarbetet pågår 

Uppdrag 

Uppdrag: Samtliga nämnder ska upprätta en 
plan för vilka åtgärder man kommer att vidta 
som bidrar till förbättrad hälsa samt hur detta 
ska genomföras och följas upp 
 
Socialnämnden arbetar aktivt för att utveckla 
samverkan med landstinget och nämnden har 
tecknat ett avtal med landstinget för utveckling 
av Närvård för att uppnå en förbättrad hälsa för 
våra kommuninnevånare.  
 
I överenskommelsen för en förbättrad hälsa så 
finns 3 prioriterade områden: 
 
• Barn och familj 
• Vuxna 
• Äldre 
 
Överenskommelsen med landstinget om ett 
utvecklat Närvårdsarbete följs upp årligen.  

Redovisning: Utvecklingsarbetet pågår och 
uppdraget anses delvis uppfyllt 

Uppdrag: Samtliga nämnder ska utveckla 
arbetsformer och servicenivåer liknande ”en 
väg in” 
 
Inom ramen för omorganisationen så pågår 
arbetet med att organisera ett medborgar-
kontor för hela kommunen och för all kommu-
nal verksamhet.  
 
Resursgruppen är en samverkan mellan 
socialtjänst, skola och fritidsverksamhet med 
ambitionen att förbättra samarbetet mellan 
verksamheterna och förenkla kontakten med 
verksamheterna i form av ”en väg in”. 

Redovisning: Utvecklingsarbetet pågår och 
uppdraget anses delvis uppfyllt 

Uppdrag: Samtliga nämnder ska ha utarbetat 
förslag till kvalitetsdeklarationer 
 
Arbetet och processen med att ta fram kvali-
tetsdeklarationer pågår inom vård och omsorg 
och individ- och familjeomsorg samt i arbetet 
med framtagande av förfrågningsunderlag för 
LOV.  
 
 

 

Redovisning: Utvecklingsarbetet pågår och 
uppdraget anses delvis uppfyllt 

Uppdrag: Samtliga nämnder ska för sina 
väsentliga verksamhetsområden genomföra 
årliga brukarundersökningar för avstämning av 
kvaliteten 
 
Inom ramen för ”Gustav-arbetet” så genomförs 
en årlig kvalitetsundersökning som vänder sig 
till alla kommuninnevånare som har insatser 
från vård- och omsorgsverksamheten. 
 
Kontinuitetsmätningar genomförs årligen inom 
vård- och omsorg. 
 
Individ- och familjeomsorgen planerar för ett 
genomförande av brukarundersökningar. 
 
I samband med en ny utvärdering av Nätverks-
huset under 2010 så kommer en brukarenkät 
att genomföras. 

Redovisning: Utvecklingsarbetet pågår och 
uppdraget anses delvis uppfyllt 

Framtiden 

Kommunen har en fortsatt ökning av barn- och 
ungdomsproblematik som är kopplad till 
familjers ökade sårbarhet. 
 
I samverkan med övriga kommuner så pågår 
arbetet med inrättandet av ett kunskapscenter 
för beroendevård och ett kunskapscenter för 
stöd till familjer där föräldrarna har någon form 
av intellektuell begränsning. 
 
Arbetet med implementering av LOV pågår 
inför planerad start 1 januari 2011. 
 
En generell ökning av LSS-insatser sker på 
ungdomssidan. Tio ungdomar, födda 1988-
1994, går i gymnasiesärskolan. Sex ungdomar 
avslutade gymnasiesärskolan i juni 2010, 
varav 5 har beviljats daglig verksamhet.  
 
Sju barn födda 1995- 2001, går idag på sär-
skolan och en stor del av dessa elever kommer 
att ha behov av LSS insatser.  
 
Kommunen kommer att ha ett ökat behov av 
alternativa boendeformer och arbete inom 
daglig verksamhet för yngre funktionshindrade. 
 
En handlingsplan ska upprättas för vidare-
utveckling av anhörigstödet. Arbetet med att 
bygga upp en volontärverksamhet pågår vilket 
är viktig för att ta vara på det positiva 
engagemang som finns hos många människor. 
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Nyckeltal (perioden januari-augusti) 2009   2010 
 
Socialbidrag    
Antal bidragshushåll 182 121 (Sofia) 175 (Treserva) 
Bidragsmånader i snitt/hushåll 3,5 1,8 (Sofia) 3,3 (Treserva) 
Totalt utbetalt socialbidrag brutto (mnkr) 3,7  4,3 
Totalt utbetalt socialbidrag netto (mnkr) 3,6  4,2 
 
Placeringar barn & ungdomar 
Antal vårddygn, totalt 2 754  4 349 
Kostnad/vårddygn, totalt (kr) 1 429 
Nettokostnad totalt (mnkr) 3,9  5,0 
Antal placerade barn & ungdomar, totalt 21  33 
- varav i familjehem 12  25 
- varav i institutionsplaceringar 9  8 
Antal placeringsdygn    
- familjehem 1 737  3 750 
- institution 1 017  599 
Placeringskostnad brutto/dygn (kr)    
- familjehem 414 
- institution 2 255 
 
Placeringar vuxna   
Antal placeringar 7  12 
Nettokostnad (mnkr) 0,3  1,0 

 
VÅRD OCH OMSORG 
Antal brukare inom hemtjänst och särskilt boende inkl Vallvägen och exkl Korttids (statistik 31 aug) 
Ålder 19 år – 64 år 22 
Ålder 65 år – 79 år 71 
Ålder 80 år – äldre 241 
 
Särskilt boende, totalt 66 platser 
Antal platser (belagda platser i snitt perioden) 64 
Personalkostnad i snitt per plats/perioden 211 980 
 
Särskilt boende (Fyrklöverns serviceboende) 
Antal platser 61 
Personalkostnad i snitt per plats/perioden 94 367 
 
Korttidsenheten 
Antal platser snitt/mån 15 
Personalkostnader i snitt per plats/perioden 180 593 
 
Ordinärt boende, hemtjänst (Skutskär och Älvkarleby (statistik 31 aug) 
Antal personer med hemtjänst 210 
Personalkostnad i snitt per brukare/perioden 45 762 
 
Stödboende funktionshindrade, Vallvägen samt hemtjänst (statistik 31 aug)  
Antal personer med hemtjänst och stödboende 14 
Personalkostnad i snitt per brukare/perioden 159 307 
 
HANDIKAPPOMSORG 
Antal arbetstagare, daglig verksamhet 21  26 
Antal personer med personlig ass LSS/LASS 14  14 
- varav antal personer i privat regi 3  3 
Antal kontaktpersoner 13  16 
Ledsagarservice 6  4 
Avlösarservice 5  4 
 
Personalekonomi  
Antal obekväm arbetstidstim. 110 451  89539 
Utförd mertid/övertidstim/anställd 8,6*  8,8 
Antal timvikarietimmar 41 159  39762 
Andel heltidsanställda av totalt anställda (%) 49,51  48,23 
 
* talet  justerat från 2009 

 
Då införandet av programmet Treserva inom vård och omsorg har vissa tekniska problem kan vi för närvarande 
inte erhålla några statistiska uppgifter för verksamheten. Även inom individ- och familjeomsorgen finns problem 
att erhålla statistik. Nämnden återkommer med uppgifter i årsredovisningen. 



 

Finansförvaltning 
 

 32 

Driftredovisning 
Redovisning 

jan – aug 2009 
Redovisning 

 jan – aug 2010 
Prognos      

helår 2010 
Avvikelse budget/ 

prognos 2010  

Intäkter 287 190 307 650 455 124 1 074 

Kostnader 17 548 15 583 23 952 2 698 

Nettokostnader           -269 642 -292 067 -431 172 3 772  

Budgetutfall och prognos för året 

Pensionskostnader 
Pensionskostnaderna avser både utbetalningar 
och ökad pensionsskuld. Budgeten bygger på 
pensionsprognos inför bokslut 2008. Inför 
delårsrapporten har en ny pensionsprognos 
tagits fram, då den s.k. bromsen i den 
allmänna pensionen påverkar de kommunala 
pensionerna. Detta beror på en samordning 
enligt äldre avtal mellan allmän pension och 
kommunal kompletteringspension upp till en för 
pensionstagaren garanterad nivå.  
 
För 2010 innebär den kvarvarande samordni-
ngen med den allmänna pensionen lägre kost-
nad för kommunen, medan det för kommande 
år ger högre pensionskostnader.  
 
Kostnaden för delåret uppgår till 12,9 mnkr och 
beräknas för helåret sluta på 19,6 mnkr, vilket 
är cirka 800 tkr lägre än budget. 
 
Kalkylerade personalomkostnader 
Sänkta avgifter för avtalsförsäkringar som 
beslutats efter budgetens fastställande bidrar 
till ett positivt budgetutfall. 1,0 mnkr för 
perioden och prognos på 1,6 mnkr för hela 
året. 
 
Internränta 
Kostnadssidan av internräntan belastar nämn-
dernas verksamheter som en ränta på bokfört 
värde på anläggningstillgångar, medan intäkts-
sidan tillförs finansförvaltningen. Årsbudgeten 
uppgår till 8,7 mnkr. Periodens budget-
avvikelse blev negativt, 500 tkr, och för året 
prognostiseras minus 600 tkr.  
 
Avvikelsen beror på en kvardröjande effekt av 
en felaktig beräkning vid överförandet av va-
anläggningarna till Älvkarleby Vatten AB.  
 
 
 

 
 
Kommunalskattemedel 
Återhämtningen efter finanskrisen har gått 
snabbare än vad som bedömdes förra hösten. 
Detta har gett positivare skatteprognoser under 
2010. I juni beslutade fullmäktige att höja bud-
geten med 6,0 mnkr. Trots detta ger 
prognosen ett positivt utfall på 1,4 mnkr. 
Redovisad intäkt för delåret uppgår till 228,2 
mnkr och prognosen för hela 2010 ger 341,8 
mnkr. 
 
Kommunalekonomisk utjämning 
Det finns ett nationellt kommunalekonomiskt 
utjämningssystem, som ska utjämna struktur-
ella skillnader (befolkningsstruktur, inkomst-
skillnader m.m.) mellan kommunerna, för att ge 
alla kommuner samma ekonomiska förut-
sättningar. Budgeterad nettointäkt 2010 uppgår 
till 58,2 mnkr, medan faktiskt utfall stannar vid 
58,0 mnkr. 
 
Fastighetsavgift 
Prognosen för fastighetsavgiften beräknas 
överstiga budgeterad intäkt (14,2 mnkr) med 
600 tkr. 
 
Finansiella poster 
Finansiella poster innehåller ränteintäkter och 
räntekostnader samt utdelning från koncern-
företag. Årsbudgetens nettokostnad uppgår till 
1,2 mnkr med en prognostiserad positiv budg-
etavvikelse på 200 tkr (helår).  
 
Älvkarleby Kommunhus AB 
Kommunens holdingbolag, Älvkarleby Komm-
unhus AB, sålde under 2009 energibolaget 
Älvkarleby Fjärrvärme AB. Under 2010 har 
Kommunhus AB likviderats och tillgångar och 
skulder har tagits över av kommunen, vilket 
genererat en vinst för kommunen på 11,6 
mnkr. Vinsten finns med i periodens utfall och 
prognosen för helåret. 
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Redovisningslag 

Fr.o.m. 1998 gäller den nya redovisningslagen 
som innebär ett regelsystem för hur 
kommunens redovisning och bokföring ska 
ordnas. Lagen behandlar bl.a. regler för 
löpande bokföring, årsredovisning och värde-
ringsregler. 
 
I 2010 års bokföring och delårsrapport har 
lagen tillämpats, liksom det kommunala 
redovisningsrådets 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 Räddning-
stjänst och Upplands Lokaltrafik, statsbidrag, 
hyreskostnader, givna bidrag. Prognosen för 
helåret baseras på de periodiserade utfallen 
för delåret och den beräknade förbrukningen 
för resterande del av året. 
 
En förbättrad prognos för skatteavräkningen 
2009 (i förhållande till redovisning i bokslut 
2009) har i sin helhet påverkat delårsresultatet. 
En förbättrad prognos för skatteavräkningen 
2010 har till 8/12-delar påverkat delårs-
resultatet.  
 
Löner, semesterersättningar etc. redovisas enl-
igt kontantmetoden.  
 
Sociala avgifter har bokförts i form av ett 
procentuellt personalomkostnadspålägg i sam-
band med löneredovisningen. Personal-
omkostnadspålägg har interndebiterats förvalt-
ningarna med följande procentpåslag: förtro-
endevalda och uppdragstagare 32,82 %, an-
ställda på kommunala avtalsområdet 42,00 %. 
 
Anläggningstillgångarna är upptagna till an-
skaffningsvärde minus investeringsbidrag och 
gjorda avskrivningar. 
 
Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärde 
minus investeringsbidrag. I enlighet med mat-
chningsprincipen intäktsförs inkomsten succ-
essivt i takt med att investeringsobjektet skrivs 
av. 
 
Intjänad semester redovisas månadsvis under 
verksamhetens kostnader i resultaträkningen 
och uttagen semester redovisas i balans-
räkningen. Därmed fås en kontinuerlig för-
ändring 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 2010-08-23 
från KPA använts.  
 
Den upparbetade pensionsskulden före 1998 
återfinns som en ansvarsförbindelse. 
 
Investeringar med en varaktighet på minst 3 år 
och en utgift på minst 0,5 prisbasbelopp har 
bokförts som investering. 
 
Redovisningsmodell 
Redovisningen av kommunens ekonomiska ut-
veckling har traditionellt inriktats på avvikelser 
mellan redovisning och budget. Dåvarande 
Svenska kommunförbundet utvecklade under 
1986 en modell, som bättre belyser ut-
vecklingen av den löpande verksamheten och 
investeringarna samt den finansiella ställ-
ningen. Denna modell för kommunal redovis-
ning används i vår kommun fr.o.m. 1988 års 
budget och bokslut. 
 
Nedan beskrivs modellens olika delar och 
sambandet mellan dessa. I driftsredovisningen 
beskrivs de enskilda verksamheternas budget-
erade respektive redovisade kostnader och 
intäkter.  
 
Resultaträkningen utgår från intäkterna och 
kostnaderna i driftredovisningen sedan dess 
summor justerats för interna poster.  
 
Investeringarna redovisas nämndvis. Investe-
ringsredovisningen summeras till posten netto-
investeringar. Det är därmed en specifikation 
av samma post i kassaflödesanalysen. 
 
Resultaträkningen redovisar intäkter och 
kostnader samt visar hur förändringen av eget 
kapital uppkommit. Denna förändring kan 
också erhållas genom att jämföra eget kapital 
mellan två redovisningsår.  Undantag från 
detta kan uppkomma vid byte av redovis-
ningsprinciper, 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 
används till att förstärka de likvida medlen. 
 
I balansräkningen redovisas kommunens fin-
ansiella ställning vid en viss tidpunkt. Här redo-
visas hur kommunens kapital har använts och  
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hur de har anskaffats. Kapitalet används till 
olika slags tillgångar, som finansieras antingen 
av skulder och/ eller eget kapital. 
 
Balansräkningens tillgångssida uppdelas i om-
sättningstillgångar och anläggningstillgångar. 
Omsättningstillgångar består av likvida medel 
och tillgångar som på kort tid kan omvandlas 
till likvida medel. Anläggningstillgångar är fast 
och lös egendom avsedd för stadigvarande 
innehav t.ex. byggnader, maskiner och fordon. 
 
Skulderna uppdelas i långfristiga respektive 
kortfristiga skulder beroende på skuldernas 
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 an-
läggningskapital.  
 
Under avsättningar redovisas avsättning för 
pensioner. 
 
Rörelsekapitalet är skillnaden mellan 
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 
Anläggningskapital är bundet kapital i 
anläggningar och utgör skillnaden mellan 
anläggningstillgångar och lång-fristiga 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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