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Inledning 

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

Den ekonomiska utvecklingen  

Den senaste tiden har olika indikatorer visat på 
en tilltagande ekonomisk aktivitet i världen. 
Signalerna är dock inte entydiga och bakslag 
kan fortfarande komma.  
 
I viss mån har utvecklingen vänt, där tidigare de 
s.k. tillväxtländerna har svarat för den ekono-
miska tillväxten, men att den nu i stället kan 
skönjas i USA och i någon mån i Europa. Den 
amerikanska centralbankens, Federal Reserve 
System, enorma finansiella stimulanser av 
landets ekonomi kan ha börjat ge effekt, men i 
gengäld har finansiellt kapital lämnat tillväxt-
länderna. I Europa, och främst inom euroområ-
det, har flera länder fortfarande svag tillväxt och 
i vissa fall recession. Ett problem är, att en stor 
del av världens ekonomier har blivit så 
beroende av stimulanser, och inte bara den 
amerikanska, att ekonomierna inte är redo att 
stå på egna ben, när stimulanserna förr eller 
senare måste tas bort. 
 
Åtgärder har vidtagits för att reglera finansmark-
naden i syfte att hindra, eller åtminstone minska 
risken för, nya finanskriser. Frågan är, om de 
vidtagna åtgärderna är tillräckliga. Andreas Cer-
venka skriver i Svenska Dagbladet den 21 au-
gusti ”…den brittiske ekonomiprofessorn John 
Kay…menade att nästa kris bara är en tidsfråga 
eftersom den finansiella sektorn utvecklats till 
en självständig organism som livnär sig på spe-
kulation, bubblor och krascher." 
 
I spåren av lågkonjunkturen har arbetslösheten 
i flera euroländer nått skrämmande höga nivå-
er. Arbetslösheten är inte bara ett problem för 
människors försörjning, utan den kan också ut-
lösa andra svåra sociala problem och ifrågasät-
tande av regeringars legitimitet.  
   
En effekt av ökad ekonomisk aktivitet är att den 
förutsätter ökad produktion och ökad konsum-
tion, på ett sätt som inte är långsiktigt hållbart 
för miljö, klimat och resurstillgång. I år inträffade 
”World Overshoot Day” (den dag på året då 
mänskligheten konsumerat mer av jordens na-
turresurser, än vad som jorden kan återskapa 
på ett år) den 20 augusti. 1987 inträffade World 
Overshoot Day den 19 december och så sent  

 
som fram till mitten av 1970-talet kunde över-
skott redovisas. En omställning till långsiktig 
hållbarhet är nödvändig. Problemet är hur detta 
ska kunna göras, utan att ett ekonomiskt sam-
manbrott inträffar.  
 
Sverige visade länge, tack vare hög intern kon-
sumtion, motståndskraft mot lågkonjunkturen i 
omgivande länder med negativ effekt på expor-
ten. Efterhand har konjunkturnedgången även 
drabbat exportberoende Sverige med låg tillväxt 
och historiskt sett hög arbetslöshet.  
 
Risker inom svensk ekonomi påtalas ibland, 
bl.a. den relativt sett mycket stora banksektorn 
och hushållens allt högre skuldsättning med risk 
för bolånebubbla. Det sistnämnde anförs av 
Riksbanken, som ett skäl att inte ytterligare 
sänka reporäntan. Naturligtvis finns det olika 
åsikter om nämnda risker. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, bedö-
mer, att sysselsättningen 2013 bara kommer att 
öka med 0,1 % jämfört med 2012. SKL beräk-
nar ändå, att det reala skatteunderlaget, d.v.s. 
efter avdrag för pris- och löneökningar, kommer 
att uppgå till relativt höga 1,5 %. SKL:s prognos 
för 2014 ligger på 0,9 %. Prognosen för 2015-
2016 visar en årlig real skatteunderlagsökning 
med drygt 2 %. Orsaken är beräknad återhämt-
ning av arbetsmarknaden. 
 
För de svenska kommunernas ekonomi är för-
ändringen av skatteunderlaget av avgörande 
betydelse. Underlaget påverkas av utvecklingen 
av sysselsättningen, pensionerna och beskatt-
ningsbara ersättningar.  
 
I april 2011 överlämnade Utjämningskommittén 
.08 sitt slutbetänkande ”Likvärdiga förutsätt-
ningar - Översyn av den kommunala utjäm-
ningen”. Kommitténs uppdrag var att utvärdera 
och utreda systemet för kommunalekonomisk 
utjämning samt att vid behov föreslå föränd-
ringar. Regeringen väntas att under hösten 
2013 till riksdagen lägga fram ett något revide-
rat förslag till nytt utjämningssystem att gälla 
från 2014. Enligt tidiga beräkningar, så kommer 
Älvkarleby kommun att få ett ekonomiskt till-
skott med det föreslagna nya systemet. 
 
Älvkarleby kommun, i likhet med övriga svens-
ka kommuner, har ekonomiskt påverkats och 
kommer den närmaste tiden att ekonomiskt på-
verkas av lågkonjunkturen. Begränsad tillväxt 
av skatteunderlaget, ökade kostnader för för-
sörjningsstöd och andra sociala kostnader. Till 
detta kommer ökade kostnader för en äldre be-
folkning och ökade pensionskostnader.    
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För att bättre kunna möta den ekonomiska ut-
maningen, har kommunstyrelsen, utifrån sin 
uppsiktsplikt enligt kommunallagen, initierat en 
genomlysning av vissa verksamheter. Kommu-
nen måste säkerställa att verksamheterna bed-
rivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och enligt 
fullmäktiges mål. 

Periodens resultat och budgetutfall 

För perioden januari-augusti redovisas ett resul-
tat på 23,5 miljoner kronor, mnkr. (Motsvarande 
period 2012 redovisades 24,7 mnkr.) Resultatet 
fördelar sig på följande sätt:  
 

Periodens resultat och budgetutfall 

Resultat enligt budget                          3,2 

Nämndernas budgetöverskott            11,6 

Finansförvaltningens överskott 8,7 

Summa 23,5 

 

Nettokostnaderna för perioden uppgick till 264,9 
mnkr, vilket motsvarar en förbrukning på 62 
(63) % av årsbudgeten. Den linjära riktpunkten 
(8/12-delar av årsbudgeten) är 67 %. Samtliga 
nämnder ligger under riktpunkten. För stor vikt 
ska inte läggas vid en jämförelse mellan för-
brukningen under de åtta första månaderna och 
8/12-delar av årsbudgeten, då årets fyra sista 
månader är kostnadsmässigt extra belastade.   
 

Beroende på den reformerade sjukförsäkringen, 
så är AFA Försäkring, som administrerar avtals-
försäkringarna, mycket välkonsoliderat. Premi-
erna har de senaste åren därför kunnat hållas 
på en mycket låg nivå. Under 2012 återbetala-
de AFA Försäkring inbetalade premier för åren 
2007-2008. Därutöver har AFA Försäkring un-
der 2013 beslutat att återbetala premierna för 
2005 och 2006, för Älvkarleby kommun prelimi-
närt 7,7 mnkr. Intäkten från återbetalningen för 
2005-2006 ingår i sin helhet i redovisningen för 
perioden januari-augusti samt i prognosen för 
helåret och är bokförd under finansförvalt-
ningen. 
 

Under ”Finansförvaltning” på sidan 15 finns 
kommentarer om övriga delar inom finansför-
valtningen.  

Prognos resultat och budgetutfall helår 

Prognostiserat resultat för 2013 uppgår till 5,2 
mnkr, att jämföra med budgeterat resultat på 
4,8 mnkr. En jämförelse med resultatet för pe-
rioden januari-augusti visar tydligt kostnadsbe-
lastningen under sista tertialet.  
 
 

 
Nämnderna, inkl. driftprojekt, prognostiserar en 
negativ budgetavvikelse på 9,7 mnkr.  
 
Utbildnings- och omsorgsnämnden prognostise-
rar ett budgetunderskott för helåret på 10,6 
mnkr. Kostnadsutvecklingen inom individ- och 
familjeomsorgen, IFO, har de senaste åren varit 
hög och beror på behov av ökade insatser för 
familje- och missbruksärenden samt ökade 
kostnader för försörjningsstöd. Utvecklingen 
inom IFO delar Älvkarleby med många andra 
kommuner i landet.  
 
Årsprognosen för kommunstyrelsen och sam-
hällsbyggnadsnämndens budgetutfall hamnar 
på nära 900 tkr.  
 
Finansförvaltningens prognos för året visar på 
nettoöverskott 10,0 mnkr. Merparten beror på 
den återbetalning av premier på avtals-
försäkringar som beskrivs ovan. Kommunal-
ekonomisk utjämning, och interna personal-
kostnadspåslag bidrar också till den positiva 
prognosen. 
 
För utförligare information hänvisas till verk-
samhetsberättelserna. 

Finansiella mål 

Kommunfullmäktige har fastställt följande finan-
siella mål för 2013: 
 
* Årets resultat ska uppgå till minst 8 miljoner 
kronor. Uppfyllelse: För delåret nås målet, men 
prognosen för helåret, 5,2 mnkr, tyder på att 
målet inte kommer att nås. 
 
* Soliditeten ska kontinuerligt öka och ett mål 
för mandatperioden är att soliditeten ska öka 
med 1 % årligen. Uppfyllelse: Soliditeten upp-
gick 2012-12-31 till 32 %. Vid delårsperiodens 
slut uppgick soliditeten till 34 % och vid års-
skiftet beräknas den vara nere i 31 %. Målet ris-
kerar alltså att inte nås. 
 
Att soliditeten minskar från delåret till årets slut 
beror på naturliga säsongsvariationer. Den 
prognostiserade nedgången på helårsbasis för-
klaras av höga och i huvudsak lånefinansierade 
investeringar.   
 
* Likvida medel ska i genomsnitt uppgå till 15 
mnkr. Målet kommer att nås. 

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 

För beskrivning av uppfyllelse av fullmäktiges 
mål och uppdrag hänvisas till avsnitten under 
sidorna 26-34. 
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Investeringar 

Investeringsbudgeten 2013, inkl. tilläggsanslag, 
uppgår totalt till 78,6 mnkr. Under perioden har 
36,9 mnkr förbrukats med en prognos för hela 
året på 56,8 mnkr.  
 
Den höga investeringsnivån förklaras huvud-
sakligen av de två stora investeringsprojekten 
Bodaskolan och Rotskärsskolan. Ett tredje stör-
re investeringsprojekt, ny förskola i Älvkarleby 
med en preliminär investeringsutgift på 20 
mnkr, har påbörjats. 
 
I investeringsredovisningen inklusive exploate-
ringsredovisningen finns ytterligare information. 

Anläggningslån 

Vid senaste årsskiftet uppgick skulden för 
anläggningslån till 155,3 mnkr (kort plus lång 
skuld). Per 31 augusti var skulden uppe i 168,7 
mnkr. Nyupplåning har under perioden skett 
med 21,0 mnkr för finansiering av investering i 
Rotskärsskolan. Amortering enligt plan har skett 
med 7,6 mnkr. Ytterligare upplåning kommer in-
te att ske under resterande del av året. Med be-
fintlig lånestock amorteras årligen 12,2 mnkr. 
 
Per 31 augusti har kommunen lån på 32,2 mnkr 
med kort ränte- o kapitalbindning, tre månader. 
Resterande del av lånestocken har ränte- och 
kapitalbindning på 3-5 år.  

Balanskravet 

Det s.k. balanskravet innebär enligt kommunal-
lagen, att om en kommun redovisar ett negativt 
resultat, ska detta regleras och det egna kapi-
talet återställas inom de närmaste tre åren.  
 
Kommunen har inga tidigare negativa resultat 
att balansera och då prognosen för årets resul-
tat är positiv, kommer kommunen att med stor 
sannolikhet undvika ett negativt resultat att ba-
lansera efter 2013.  

Några väsentliga händelser 

Under första halvåret 2013 ökade kommunens 
befolkning med 72 invånare till 9 131, främst 
tack vare en nettoinflyttning med 80 invånare. 
36 föddes och 44 personer avled. Även ett år ti-
digare var invånarantalet 9 131. Under andra 
halvåret sjönk då invånarantalet till 9 059. 
 
Antalet öppet arbetslösa (16-64 år) uppgick i 
augusti till 212 personer, en minskning med 9 
personer från augusti 2012. Antalet arbetssö-
kanden i program med aktivitetsstöd ökade 
med en person till 223. Tyvärr har antalet lång-
tidsarbetslösa ökat från 257 personer till 273. 
Antalet nyanmälda platser ökade från 24 till 27.  

 
För ungdomar 18-24 år minskade den öppna 
arbetslösheten från 76 personer i augusti 2012 
till 69 personer samma månad 2013 (-9,2 %). 
Även antalet sökanden i program med aktivi-
tetsstöd 18-24 år minskade; från 78 till 67 per-
soner. Se även nedanstående tabell. (Källa: 
Arbetsförmedlingen.) 
 

Andel av befolkn. 16-64 år Aug-12 Aug-13 

Öppet arbetslösa  4,0 3,9 

Sökanden i program med 
aktivitetsstöd 

 
4,0 

 
4,1 

Totalt Älvkarleby 7,9 7,9 

Totalt länet 4,7 4,9 

Totalt riket 6,5 6,7 

 
En prioriterad uppgift för kommunen är att i 
samarbete med andra intressenter förbättra ar-
betsmarknaden och skapa sysselsättning. Kom-
munens enhet Arbetsmarknad och Integration, 
AmI, arbetar med flera olika verktyg. Under 
perioden har nio personer med försörjningsstöd 
en särskild anställning under ett år. Mötesplats 
Centralen, en fysisk samlingsplats mellan AmI, 
vuxenutbildningen, individ- och familjeomsor-
gen samt arbetsförmedlingen, etablerades. Te-
maträffar anordnades var fjortonde dag för 
unga samt för utlandsfödda kommunmedlem-
mar i syfte att vägleda till studier och/eller arbe-
te. Verkstad och Service hade under perioden 
tio personer på praktik/arbetsträning samt tog 
emot två ungdomar på ungdomstjänst. Upp-
dragen varierade och var många. Verkstaden är 
färdigställd med full maskinell utrustning för till-
verkning i trämaterial.  
 
Växthuset II hade under perioden 41 deltagare 
och av dem har 14 deltagare gått vidare till stu-
dier eller arbete. (Målsättningen är att delta-
garna ska komma närmare en etablering på ar-
betsmarknaden eller uppnå en arbetsåtergång 
via anställningsbarhet, anställning/eget företag 
eller utbildning.) 
 
Resultaten inom skolan har under en längre tid 
varit otillfredsställande. Ett målmedvetet arbete 
med noggranna uppföljningar och analyser för 
att förbättra resultaten börjar nu ge resultat. 
Resultaten i de nationella ämnesproven i både 
årskurs 3 och årskurs 6 har höjts betydligt och 
prognosen för behörighet till gymnasieskolans 
nationella program har höjts kraftigt jämfört med 
utfallet 2012. Förbättringen är glädjande ur flera 
aspekter. En hög utbildningsnivå är en fram-
gångsfaktor för både den enskilda och samhäl-
let.  
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Framtiden 

Mötesplats Centralen ska utvecklas och utgöra 
en implementering av Växthuset II, som en ge-
mensam väg för alla kommunmedlemmar i be-
hov av vägledning, meningsfull och individuellt 
anpassad praktik och sysselsättning i syfte att 
uppnå en egen försörjning. Målet är att minska 
försörjningsstödet med minst 20 procent och 
prioriterade är unga i åldern 18-24 år, samt 
utrikes födda. 
 
Växthuset II avslutas 2014-08-31 och arbets-
metoderna ska implementeras i ordinarie verk-
samhet. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att bygga en 
ny förskola i Älvkarleby, för att täcka behovet av 
platser. Förskolan ska vara klar att tas i drift un-
der sommaren 2014. Byggandet är också ett 
led i arbetet att få ett effektivare lokalnyttjande. 

Kommunala bolag 

AB Älvkarlebyhus 
Resultatet för perioden uppgick till 3,8 (5,8) 
mnkr. Budgeterat resultat för perioden uppgick 
till 1,3 mnkr. Prognosticerat resultat för helåret 
2013 uppgår till 1,9 mnkr. Budgeten uppgår till 
2,0 mnkr. Omsättningen uppgick till 49,7 mnkr 
och rörelsens kostnader uppgick till 39,4 mnkr. 
 
Lägenhetsunderhållet förväntades kunna mins-
kas under 2013, men året belastas med 700 tkr 
för upprustning av sju återtagna möblerade lä-
genheter. Det har även framkommit behov av 
hel rustning för ett antal lägenheter. Årsprogno-
sen för lägenhetunderhållet ligger på 7,0 mnkr 
mot budgeterat 5,8 mnkr. 
 
Tidigare relativt höga kostnader för skador och 
reparationer har jämnats ut och motsvarar nu 
budget. 
 
Älvkarleby Vatten AB  
Älvkarleby kommun ingår i Gästrike Vatten-kon-
cernen tillsammans med Gävle, Hofors och 
Ockelbo kommuner. Gästrike Vatten AB är mo-
derbolag och som dotterbolag finns ett anlägg-
ningsbolag för respektive kommun. Älvkarleby 
Vatten AB är huvudman för den allmänna vat-
tenförsörjningen och avloppshanteringen i Älv-
karleby kommun. 
 
För perioden redovisas ett nollresultat, samma 
som fjolåret. Dock finns ett överskott på cirka 
1,3 mnkr (1,5mnkr), men detta redovisas i ba-
lansräkningen som överuttag från (skuld till) va-
kollektivet. Även helårsprognosen visar på ett 
nollresultat. Trots att brukningstaxan höjdes 

2013 minskar intäkterna, beroende på lägre för-
säljning.  
 
Nettoomsättningen uppgick under perioden till 
16,2 (16,2) mnkr och rörelsens kostnader upp-
gick till 14,9 (14,7) mnkr.  
 
Periodens investeringar uppgick till 2,1 (0,9) 
mnkr och prognosen för hela årets investeringar   
är 9,8 mnkr, innebärande en avvikelse mot bud-
get med 4,0 mnkr. Avvikelsen beror på att 
förnyelsen av ledningsnätet i Gårdskär har 
förskjutits i tid, då ytterligare flödesmätningar 
krävs. Ej förbrukade anslag 2013 kommer att 
föras över till 2014. 
 
För perioden har enligt fastställt kontrollprogram 
59 (68) stycken vattenprover tagits på ledningar 
och verk. Proverna har i samtliga fall varit utan 
anmärkning. 
 
Hittills i år har det förekommit 11 (6 st) driftstör-
ningar i form av vattenläckor. Antalet avlopps-
stoppar har uppgått till 66 (66). Vinterns stora 
snömängder medförde höga vårflöden, vilket 
resulterade i ett antal driftstörningar på led-
ningsnätet, som orsakade skador på annans 
fastighet. Ett flertal skadeståndsanspråk har 
som följd av detta kommit in. Utredning om 
ansvarsfrågan pågår.  
 
På ledningsnätet i Gårdskär och Långsand 
samt på Vintervägen och Vretgatan i Skutskär 
har ett antal saknade/trasiga servisventiler åt-
gärdats. Årets planerade ledningsnätsförnyelse 
vid Långsand etapp 1 har påbörjats och beräk-
nas att slutföras under året. 
 
Det har varit ett flertal driftstörningar på 
produktionsanläggningarna, det har varit en hel 
del haverier på anläggningarna som trasiga 
pumpar et cetera, men även problem i kommu-
nikationen mellan anläggningarna. Kommunika-
tionen till Gårdskärs Avloppsreningsverk har 
försetts med utrustning som stödjer 4G då tidi-
gare kommunikationslösning har fungerat brist-
fälligt.  
 
Utredning för att långsiktigt säkra vattenresur-
ser för reservvattenförsörjning pågår. Idag finns 
ingen tillfredställande reservvattenförsörjning i 
händelse av att nuvarande grundvattenmagasin 
skulle förorenas. Under vår och sommar har 
regional samverkan för framtida vattenförsörj-
ning mellan Gävle och Älvkarleby fortlöpt enligt 
plan. Under juni arrangerades en workshop 
med styrelserna från båda bolagen och inbjud-
na ledande politiker samt kommunchefer från 
Älvkarleby och Gävle. 
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*Uppgift saknas för föregående år 
** Föregående års siffror är omräknade utifrån den nya  
 beräkningsgrunden 

 
 

Personalvolym 

2013-08-31 uppgick antalet månadsanställd 
personal till 622 st. (647 st) vilket motsvarar 
610 (*) heltidstjänster. 
 
Under perioden har 79 800 timmar (73 676 
timmar) utförts av timavlönad personal. Detta 
motsvarar cirka 60,4 årsarbetare **(55,8 
årsarbetare). (Beräknad utifrån ny beräknings-
grund 1980 tim/årsarbetare – 1980/12 mån x 8 
mån). 
 

Lönekostnader, arvoden m.m. 

Kostnaden (exkl. PO) för löner, arvoden och 
ersättningar till personal, förtroendevalda, 
uppdragstagare m.fl. uppgick till 125,4 mnkr 
(119,3 mnkr). 
 
Sjuklönekostnaden för arbetsgivarperioden 
dag 1-14 samt 10 % dag 15-90 är 2,2 mnkr 
(1,9 mnkr) 

 

Mertid/övertid 

Totala antalet mertids-/övertidstimmar för 
perioden är 7 316 tim. (5 750 tim.) motsvar-
ande 5,5 årsarbetare **(4,4 åa) och 11,8 
timmar/anställd (8,5 tim./anst.) 
 
Uttagen kompledighet är 3 500 tim. (3 045 tim.) 
motsvarande 2,6 årsarbetare **(2,3 åa). 
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Sjukfrånvaro 2013 

Totala antalet sjukfrånvarodagar genomsnitt 
per månadsavlönad 
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Den totala sjukfrånvaron under 2013 motsvarar 
17,4 dag/anställd (15,8 dag/anst) .  
 

 

Hälsobokslut 

Procent av de anställdas sammanlagda ordin-
arie arbetstid, samtliga anställda  
 

 2012 2013 

Total sjukfrånvaro                                      5,17 6,17 

   

Sjukfrånvaro för kvinnor               5,23 6,45 

Sjukfrånvaro för män                        4,73 4,26 

   

Sjukfrånvaron för 
åldersgrupp 

  

      - 29 år                                             3,04 4,53 

30 – 49 år                                                4,40 5,48 

50 år -                                                        6,42 7,29 

   

Andel av total sjukfrånvaro   

som varat i 60 dgr eller mer                   35,41 38,14 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
jan - aug 2012 

Redovisning 
jan - aug 2013 

 
Prognos  

helår 2013 
Avvikelse budget/ 

prognos helår  

Intäkter 3 010 3 156 4 942 429 

Kostnader 27 894 29 582 46 037 1 

Nettokostnad 24 884 26 426 41 095 430 

Driftprojektredovisning 
(tkr) 

Redovisning 
jan - aug 2012 

Redovisning 
jan - aug 2013 

 
Prognos  

helår 2013 
Avvikelse budget/ 

prognos helår  

Intäkter - - - - 

Kostnader 291  - - - 

Nettokostnad 291 - - - 
 

Ansvarsområden 
Bland kommunstyrelsens ansvarsområden in-
går bl.a. kommunövergripande planering och 
utredning, telefonväxel/reception, nämndadm-
inistration samt ekonomi- och personalfunktio-
ner samt turism- och näringslivsverksamhet. 

Budgetutfall med prognos för helåret 
Under årets åtta första månader har 64 % av 
årsbudgeten förbrukats. Riktpunkten uppgår till 
67 %. I helårsavvikelsen ingår flera mindre po-
sitiva och negativa avvikelser. Outnyttjat stats-
bidrag från 2012 för det finska förvaltningsom-
rådet ingår i redovisningen liksom motsvaran-
de kostnader. P.g.a. den rådande ekonomiska 
situationen skjuts genomförandet av friskvårds-
satsningen och det interna försäkringssystemet 
till 2014. Vakant tjänst som har uppstått under 
året har inte tillsatts.  

Åtgärder för en budget i balans 
Genom ett fortsatt restriktivt förhållningssätt, 
beräknas budgeten komma att hållas.  

Väsentliga händelser 
Kommunens 150-årsfirande är nu genomfört i 
flertalet av kommunens tätorter. Invånarna i 
dessa orter har på ett enastående sett engage-
rat sig, så att firandet har kunnat genomföras 
på ett mycket lyckat sätt. Några evenemang 
kvarstår, vilka kommer att hållas under hösten. 
 

23 april presenterade Svenskt Näringsliv sin 
undersökning av företagsklimatet i landets 
samtliga 290 kommuner. Älvkarleby klättrade 
49 placeringar och hamnade på plats 134, före 
både Uppsala och Gävle. Det som bedöms, är 
hur stor del av kommunens verksamheter som 
är utlagd i privat drift, utbildningsnivån, nyföre-
tagande, kommunalskattens storlek m.m. 
 
I februari beslutade kommunfullmäktige att ett 
kontor för medborgarservice ska inrättas i kom-
munhuset i Skutskär.  
 

 
 
Medborgarservice innebär en kommunal inrätt-
ning, där allmänheten kan få svar på frågor 
och hjälp med ärenden. Syftet är att erbjuda 
kommunmedborgarna ökad tillgänglighet och 
delaktighet, samt att få till stånd en effektivare 
användning av kommunförvaltningens resur-
ser. Planering pågår under hösten 2013 och 
planen är att medborgarservice startar i januari 
2014.  
 
Under sommaren 2013 erbjöd kommunen 35 
ferieplatser som lottades ut till ungdomar i 
åldern 16-17 år. Feriearbetet är ofta den första 
kontakten med arbetslivet ungdomarna har 
och syftet är att ge ungdomar erfarenhet från 
arbetslivet, stimulans och möjlighet att tjäna lite 
egna pengar. Under två veckor arbetade ung-
domarna inom biblioteksverksamheten, barn-
omsorgen, äldreomsorgen samt arbetsmark-
nad och integration.  

Flertalet svenska kommuner är inne i en period 
med kraftiga kostnadsökningar, vilket har lett 
till stora ekonomiska bekymmer. Kommunsty-
relsen i Älvkarleby har med anledning av det 
svåra ekonomiska läget och som ett led i 
uppsiktsplikten över nämnderna, initierat en 
genomlysning av vissa verksamheter. Genom-
lysningen ska genomföras i två delar. En eko-
nomisk del ur ett både externt och internt pers-
pektiv och en verksamhetsmässig del, där styr-
kor och svagheter i nuvarande organisation, 
samt ledning och styrning med hänsyn till ef-
fektivitet bedöms. 

Framtiden 
Arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi 
pågår och beräknas att fastställas under 2014.  

Planering pågår för utbyggnation av bredband 
till Västanån och Älvkarleö.  
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
jan-aug 2012 

Redovisning 
jan-aug 2013 

 
Prognos  

helår 2013 
Avvikelse budget/ 

prognos helår  

Intäkter 31 443 30 316 47 013 1 117 

Kostnader 50 229 50 356 80 493 - 629 

Nettokostnad 18 786 20 041 33 480 488 

Driftprojektredovisning 
(tkr) 

Redovisning 
jan – aug 2012 

Redovisning 
jan - aug 2013 

 
Prognos  

helår 2013 
Avvikelse budget/ 

prognos helår  

Intäkter - - - - 

Kostnader 327 331 1 210 0 

Nettokostnad 327 331 1 210 0 

 

Ansvarsområden 

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

Budgetutfall med prognos för helåret 

Per 31 augusti har nämnden förbrukat 20,0 
miljoner kronor (mnkr), 59 % av årsbudgeten, 
(2012 hade 56 % förbrukats samma period). 
Total årsprognos är ett överskott på 488 tkr. 

Verksamhet 
Nettokostnad 
delår (%) 

Avvikelse/ 
helår 2013  

Nämnd och 
förvaltn. chef 

  565 (41)                  286 

 
Vakant tjänst som förvaltningschef första halv-
året redovisar ett överskott med 390 tkr. Kost-
nader för rekrytering m.m. gör att årsprogno-
sen blir lägre. 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 
delår (%) 

Avvikelse/ 
helår 2013 

Bygg och miljö  1 936 (52)                 353 

Prognosen för bygg och miljö visar på ett över-
skott på personalkostnaderna. Orsak är vakan-
ta inspektörstjänster periodvis under våren, 
samt vakant chefstjänst september till och med 
november. 

Verksamhet 
Nettokostnad 
delår (%) 

Avvikelse/ 
helår 2013 

Kultur o fritid  7 937 (64)                -105 

Den största orsaken till avdelningens under-
skott är bidraget till bandyklubben på 250 tkr. 
Internhyran för sporthallar blir lägre än budget, 
eftersom kostnad för Jungfruholmens hall upp-
hörde sista juli. Även återhållsamhet vid bid-
ragsfördelning och diverse mindre överskott 
gör att prognosen stannar på minus 105 tkr.

 
 Verksamhet 

Nettokostnad 
delår (%) 

Avvikelse/ 
helår 2013 

AmI 
Integration 

    307 (33) 
   -102   (0) 

                302                     
                    0 

 
Personalkostnaderna för arbetsmarknadsen-
heten redovisar överskott, vilket beror på 
bidrag och sjukskrivning. För integration prog-
nostiseras ett underskott på kostnadssidan på 
grund av en nyanställning och för att fler flyk-
tingar än planerat har tagits emot. De utökade 
kostnaderna täcks av bidrag.  
 

Verksamhet 
Nettokostnad 
delår (%) 

Avvikelse/ 
helår 2013  

Teknisk vht  9 399 (61)                 -348 

 
Hela budgeten för snöröjning och sandning har 
förbrukats, vilket medför att prognosen visar 
600 tkr i underskott vid slutet av året. För att 
balansera underskottet har åtgärder som mins-
kat underhåll av gator samt försäljning av mas-
kiner (200 tkr) vidtagits, vilket gör att progno-
sen för park och vägar ändå är i balans med 
budget. 
 
Överlämnade fastigheter: prognos minus 286 
tkr. Budget saknas för Marma skola, som var 
planerad att avyttras, och för f.d. Nätverkshu-
set och Hyttö skola m.fl. objekt. 
  
Personalkostnaderna för teknisk administration 
+160 tkr med anledning av vakant chefstjänst i 
tre månader. 
 
Övriga verksamheter har mindre differenser i 
prognos, totalt minus 222 tkr netto (bl.a. fastig-
hetsskatt på osålda tomter, vattenskada på 
stuga vid Fiskecampen, byte av pumpar i tun-
nel vid Älvkarleö, skadegörelse av vindskydd 
och försäljning av torp).  
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Driftprojekt 

I driftprojektredovisningen ligger 510 tkr bud-
geterat för projektanställd arkitekt och 700 tkr 
för rivning av villorna på Tallmon. Prognos i en-
lighet med budget. 

Investeringsbudget 

Den totala investeringsbudgeten är på 73,4 
mnkr och därav är 43,2 mnkr anslag som har 
förts över från 2012. Förbrukat under perioden 
är 35,8 mnkr. Årsprognos är 54,3 mnkr. Större 
projekt som har utförts är ombyggnation av 
Bodaskolan (förskola och kök), ombyggnation 
av SO-byggnad och kök på Rotskärsskolan, 
nya golvmattor i sporthallarna på Rotskär och 
Sörgärdets skola. Nybyggnation av förskola i 
Älvkarleby har projekterats. Byte av armaturer 
på vägbelysningen påbörjas under hösten. 

Väsentliga händelser 

Arbetsmarknad och Integration har under 
perioden anställt nio personer med försörj-
ningsstöd i en särskild anställning på ett år.  
 
Mötesplats Centralen, en fysisk samlingsplats i 
samverkan mellan AmI, vuxenutbildningen, in-
divid- och familjeomsorgen och Arbetsförmed-
lingen, är etablerad. Tematräffar anordnades 
var fjortonde dag för unga samt för utlandsföd-
da kommunmedlemmar i syfte att vägleda till 
studier och/eller arbete. 
 
Verkstad och Service hade under perioden tio 
personer på praktik eller arbetsträning samt 
tog emot två ungdomar på ungdomstjänst. 
Uppdragen varierade och var många, bl.a. bis-
tod Verkstad och Service med flyttning av ut-
rustning från Jungfruholmens skola till Rot-
skärsskolan. Verkstaden är färdigställd med 
full maskinell utrustning för tillverkning i träma-
terial. 
 
Fixarservice annonserade och satte upp ans-
lag på strategiska ställen i kommunen gällande 
service för personer 75 år och äldre. Antalet 
uppdrag ökade med 25 % jämfört med samma 
period 2012. 
 
Växthuset II hade under perioden 41 deltaga-
re, varav 15 pågående och 26 avslutade och 
av dem har 14 deltagare gått vidare till studier 
eller arbete. 
 
Inom Jobb- och utvecklingsgarantin deltar 15 
personer och 21 personer är avslutade. 
 
Integration har hittills i år tagit emot 27 perso-
ner inom etableringen. Många av dem har flyt- 

 
 
tat hit på egen hand och ingår därför inte i 
kommunens avtal med Migrationsverket. Un-
der sommaren hade AmI sommaraktiviteter, 
vilka var mycket uppskattade av deltagarna. 
Innehållet var främst samhällsorienterande äm-
nen. Projektet ”Regional samordning för 
mottagande av ensamkommande barn och 
ungdomar” avslutades. 
 
Tekniska avdelningen 
Vintern drabbade tekniska avdelningen hårt, 
mest märkbart var det för verksamheten gator 
och vägar där årets budget redan är förbrukad.  
 
Årets översvämning var också den största på 
många år. Som medlem i kanalföreningen 
kommer tekniska avdelningen att drabbas av 
kostnader. För närvarande finns ingen över-
enskommelse om kostnadsfördelningen, varför 
kommunens kostnadsdel ännu inte kan pre-
senteras. Kostnader för att pumpa tunneln un-
der järnvägen har Trafikverket betalat. 
 
Utredning av Dragmossens deponi avseende 
tungmetaller pågår och är inne i slutskedet av 
första etappen. Tre förslag på åtgärder kom-
mer att vara framtagna i slutet av september. 
Därefter ska ett förslag väljas för att arbetas vi-
dare med. 
 
En energistrategi har under året arbetats fram 
och ska snarast lyftas in för politiska beslut, så 
att kommunen kan börja arbeta efter den. 
 

Arbetet med att byta gatubelysning är påbörjad 
och cirka 70 % av bytet beräknas vara klart un-
der 2013. 
 

Ombyggnationerna av Bodaskolan och Rot-
skärsskolan är genomförda och verksamheter-
na har flyttat in. Nybyggnation av ny förskola i 
Älvkarleby är påbörjad och beräknas stå klar i 
maj 2014. 
 

Kultur och fritid 
Under perioden hade bibliotekshuset 42 717 
besök, vilket är en ökning med 3 654 besökare 
jämfört med samma period föregående år. Hu-
set lockade tillsammans med biblioteksverk-
samheten många besökare med fina utställ-
ningar, intressanta föreläsningar och ett brett 
utbud av arrangemang. I slutet av mars pre-
senterades Rotskärsboken, vilken snabbt blev 
en försäljningssuccé.  
 

I augusti lanserades bibliotekets Facebooksi-
da. Sidan fick snabbt stor spridning och ”gillas” 
av många. Syftet med sidan är att marknads-
föra biblioteket på ett modernt sätt. Målet är att  
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fler får kännedom om bibliotekshusets verk-
samhet, att nå en åldersmässigt bredare publik 
vid evenemang samt att få fler besökare. 
 
Nedladdningen av e-böcker (böcker som kan 
läsas på dator, läsplatta eller telefon) ökade 
rejält. 610 e-lån laddades ned första halvåret, 
vilket är en fördubbling jämfört med samma 
period förra året.  
 
Ett samarbete kring språkutveckling och lä-
sande startades tillsammans med Jungfruhol-
mens förskola. Arbetsmarknad och Integration 
har sytt de kassar som biblioteket levererar 
böckerna i till förskolan. Föräldrarna lånar se-
dan hem bokkassarna från förskolan.  
 
”Fredagsklubben” för barn 0-5 år är en ny 
träffpunkt på biblioteket och hade premiärträff i 
maj. I september startar klubben igen.  
 
Med stöd av bidragspengar från finska förvalt-
ningsområdet arrangerades teater med ”Mu-
minensemblen” på Rio Bio för 4-6 åringar. 42 
mycket nöjda besökare såg teatern. 
 
För att nå barn och unga på deras fritid arbetar 
biblioteket med olika aktiviteter. Under sport-
lovet arrangerades bland annat en skrivarstu-
ga. Varannan vecka träffas en bibliotekklubb 
för barn och unga. Under sommarlovet kunde 
barn hämta en Sommarboken-pärm med läs-
dagbok och olika uppgifter kring böcker och 
läsande. I samarbete med fritidsgården Träffen 
har en läskväll genomförts.  
 
Med hjälp av volontärer har läxhjälp för SFI-
elever erbjudits två gånger i veckan. 
 
Aktiviteter för ökad digital delaktighet har ge-
nomförts. Bland annat har visningar i databa-
sen Library Press Display och nedladdning av 
e-böcker erbjudits.  
 
Vid tre tillfällen under våren arrangerades bok-
frukost. Vuxna träffades, pratade böcker och 
tipsade varandra. 
 
Under våren träffades en finsk läsecirkel och 
SeniorNet för finsktalande bedrevs. Även en 
grupp finsktalande kvinnor träffades på biblio-
teket för social samvaro. Med stöd av bidrag 
från finska förvaltningsområdet har fler finska 
böcker och ljudböcker samt tidskrifter köpts in. 
 
Klamparnas promenad i Skutskär invigdes 
under försommaren. Även vandring över 
broarna i Älvkarleby med både historiskt tema  

 
 
och växttema samt guidad tur längs Upplands-
leden arrangerades. 
 
Fyra konserter arrangerades i samarbete med 
Musik i Uppland och lokala föreningar. 
 
Årets sportlovsväder bjöd på rikligt med snö 
och sol. De föreningar som arrangerade utom-
husaktiviteter för sportlovslediga barn och 
unga hade därför väldigt många deltagare. Un-
der sommarlovet arrangerade föreningarna 
prova-på-aktiviteter för barn och ungdomar. 
 
Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna vid-
togs insatser för att stödja föreningslivet i vår 
kommun som t.ex. träffar och föreläsningar. 
 
Idrottsfritids bedrevs på Bodaskolan och Sör-
gärdets skola, vilket var ett samarbete med fö-
reningslivet och SISU Idrottsutbildarna. 
 
Fritidsgårdarnas verksamheter fortsatte enligt 
planerna. Vid valborgsmässoaftonen arrange-
rade fritidgården Träffen ett läger med över-
nattning på annan ort. Tre ledare och tolv ung-
domar deltog i lägret. På skolavslutningskväl-
len deltog tre fritidsledare i Furuviksparkens 
arrangemang ”Stolt och nykter”.  
 
Bygg och miljö 
Vakanta tjänster inom bygg- och miljöavdelnin-
gen påverkade menligt möjligheten att uppfylla 
ålagda uppgifter. 
 
Arbetet med förorenad mark fortgick genom 
inventering av pågående verksamheter, risk-
klassningar och ansvarsutredningar. Omfattan-
de arbete lades ner på miljötillsynsärenden 
gällande miljöskydd. 
 
Arbetet med de båda tematiska tilläggen till 
översiktsplanen vindkraft respektive LIS-områ-
den fortgår. Detaljplanearbetet för nybygg-
nation av förskola har pågått och förslag till för-
ändring av trafiksituationen på delar av Cent-
rumgatan togs fram och beslutades.  
 

Framtiden 

Arbetsmarknad och Integration 

Mötesplats Centralen ska utvecklas och utgöra 
en implementering av Växthuset II, som en ge-
mensam väg för alla kommunmedlemmar i be-
hov av vägledning, meningsfull och individuellt 
anpassad praktik och sysselsättning i syfte att 
uppnå en egen försörjning. Målet är att minska 
försörjningsstödet med minst 20 procent och  
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prioriterade är unga i åldern 18-24 år, samt 
utrikes födda. 
 
Verkstad och Service utgörs av en grundbe-
manning och fortsätter att ta emot kommun-
medlemmar i behov av praktisk sysselsättning. 
 
Växthuset II avslutas 2014-08-31 och arbets-
metoderna implementeras i ordinarie verksam-
het. 
 
Den lokala överenskommelsen med Arbetsför-
medlingen om sysselsättning inom Jobb- och 
utvecklingsgarantins tredje fas gäller tillsvidare. 
Överenskommelsen om platser för arbetsträ-
ning inom Jobb- och utvecklingsgarantin fort-
löper. 
 
Integration ska till barn och ungdomar i 
åldrarna 0-18 år med föräldrar med etable-
ringsplan erbjuda en individuell introduktions-
plan. Planen utformas utifrån barnets ålder och 
behov och ska följas upp och årligen uppdate-
ras.  
 
Bidragsansökningar har lämnats in till Länssty-
relsen i Uppsala för två projekt: ”Länskonfe-
rens om nyanlända flyktingar” och ”Regional 
samordning för ensamkommande och nyanlän-
da barn och ungdomar” (en fortsättning på 
förra projektet, som handlade om ensamkom-
mande flyktingbarn). Båda projekten har bevil-
jats medel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Integrationsenheten utökar sin verksamhet och 
finns nu även på Centralen. 
 

Kultur och fritid 

Biblioteket kommer tillsammans med Länsbib-
lioteket att fortsätta arbetet med utanförskap i 
digital delaktighet.  

Fortbildningen KUB (kompetensutveckling bib-
liotek) ska fortsätta och samtlig biblioteksper-
sonal deltar. 

Under september månad kommer skriften Älv-
karleby kommun 150 år att publiceras och 
sedan finnas till försäljning. Karl-Åke Lindblad, 
som har författat skriften, kommer att på biblio-
teket hålla föredrag om kommunens historia. 

Med hjälp av Riksteatern kommer avdelningen 
att försöka starta en kultur/teaterförening. Det-
ta för att teatrar ska kunna arrangeras i kom-
munen med bidrag från Riksteatern. 

Under hösten kommer Sverkils promenad att 
färdigställas och invigas med guidad vandring.  

Ytterligare guidningar av Klamparnas prome-
nad kommer att arrangeras. 

Under höstlovsveckan kommer en sporthalls-
dag med prova-på-aktiviteter att arrangeras 
tillsammans med föreningar och SISU Idrotts-
utbildarna. 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
jan - aug 2012 

Redovisning 
jan - aug 2013 

 
Prognos 

helår 2013 
Avvikelse budget/ 

prognos helår  

Intäkter 33 317 32 389 49 179 1 812 

Kostnader 249 802 256 591 402 011 -12 407  

Nettokostnad 216 485 224 202 352 832 -10 595 

Driftprojektredo-
visning (tkr) 

Redovisning 
jan - aug 2012 

Redovisning 
jan - aug 2013 

 
Prognos  

helår 2013 
Avvikelse budget/ 

prognos helår  

Intäkter - - - - 

Kostnader - - 5 000 - 

Nettokostnad - - 5 000 - 

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

Budgetutfall med prognos för helåret 
Totalt under årets första åtta månader har 
Utbildnings- och omsorgsnämnden förbrukat 
drygt 224 miljoner kronor (mnkr), vilket mot-
svarar 66 % av budgeten. Vid samma tidpunkt 
2012 hade även då 66 % förbrukats.  
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

delår (%) 
Avvikelse/ 
helår 2013  

Förv./nämnd 5 744 (63) 440 

 
Under perioden januari till augusti har förvalt-
ning och nämnden förbrukat 5,7 mnkr, vilket 
motsvarar 63 % av budgeten. Vid motsvarande 
tidpunkt 2012 hade 77 % förbrukats. Verksam-
heten prognostiserar ett överskott för helåret 
på 440 tkr. 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

delår (%) 
Avvikelse/ 
helår 2013  

Utbildning 106 319 (61) 114 

 
Utbildningsverksamheterna har under perioden 
förbrukat 106,3 mnkr vilket motsvarar 61 % av 
budgeten. Vid samma tidpunkt 2012 hade 63 
% förbrukats. Prognosen för helåret är ett 
överskott på 114 tkr främst beroende på lägre 
kostnader för BBSS- insatser, barn i behov av 
särskilt stöd, inom förskolan. 
 

 
Verksamhet 

Nettokostnad 
delår (%) 

Avvikelse/ 
helår 2013  

KunDa 4 478 (46) 1 013 

 
Intraprenaden KunDa har under perioden för-
brukat 4,5 mnkr, vilket motsvarar 46 % av bud-
geten. Någon förbrukningsprocent för tidigare 
år kan inte anges, med anledning av ändrat re-
dovisningssätt. 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

delår (%) 
Avvikelse/ 
helår 2013  

Kost 8 301 (68) -673 

 
Kostverksamheten har under årets inledande 
åtta månader förbrukat 8,3 mnkr vilket mot-
svarar 68 % av budgeten. Vid samma tidpunkt 
2012 hade 61 % förbrukats. Verksamheten 
prognostiserar ett underskott för helåret på 673 
tkr beroende på höga personalkostnader samt 
tillfälliga kostnader i samband med ombyggna-
tionerna av köken vid Rotskärsskolan och Bo-
daskolan, vilka inte förutsågs vid bugeteringen. 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

delår (%) 
Avvikelse/ 
helår 2013  

Vård och 
omsorg 

71 594 (69) -3 772 

 
Vård och omsorgsverksamheterna inklusive 
bemanningsenheten har förbrukat 71,6 mnkr 
vilket motsvarar 68 % av budgeten. Vid samma 
tidpunkt 2012 hade 69 % förbrukats. Verksam-
heten prognostiserar ett underskott för helåret 
på nästan 3,8 mnkr. Underskottet grundar sig 
på höga personalkostnader för främst hem-
tjänsten och särskilda boenden. Verksamhe-
terna har en hög arbetsbelastning på grund av 
fler biståndsbedömda insatser än verksamhe-
ten har budgeterade personalresurser till. 
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Verksamhet 
Nettokostnad 

delår (%) 
Avvikelse/ 
helår 2013  

Individ och 
familjeomsorg 

27 348 (84) -8 670 

 
Individ- och familjeomsorgen har förbrukat 27,3 
mnkr, vilket motsvarar 84 % av budgeten. Vid 
samma tidpunkt 2012 hade 78 % förbrukats. 
Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett 
underskott för helåret på 8,7 mnkr, vilket 
grundar sig på högre kostnader än budgeterat 
för försörjningsstödet, barn och föräldrar som 
placeras på institution för utredning, placering-
ar inom den förstärkta familjehemsvården och 
kommunens egna familjehem samt flera på-
gående uppväxtplaceringar. Kostnader i sam-
band med placeringar har också ökat avseen-
de t.ex. elevassistenter och skoltaxi. 
 
Verksamheten har även ökade personalkost-
nader, som beror på extra anställd personal, 
inklusive konsulter, för att möjliggöra genomfö-
randet av förhandsbedömningar samt utred-
ningar för barn och unga inom lagstadgad tid.  
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

delår (%) 
Avvikelse/ 
helår 2013  

Vega 388 1 020 

 
Verksamheten prognostiserar ett överskott på 
drygt en miljon kronor för helåret. Överskottet 
grundar sig i högre intäkter från Migrationsver-
ket än budgeterat. Nettot kommer att fördelas 
vid bokslutet till de verksamheter som haft 
kostnader i samband med deltagarna vid 
Vega. 
 

Åtgärder för en budget i balans 
Inom vård- och omsorgsområdet har en rad 
åtgärder vidtagits. En vakant tjänst som sjuk-
gymnast har inte återbesattas. En pensions-
avgång 1 juni återbesätts inte och rekrytering 
till en budgeterad sjukskötersketjänst genom-
förs inte. Alla förstärkningsbehov som uppstår i 
verksamheten kommuniceras och bedöms av 
vård- och omsorgschef. 
 
Verksamheten har en ständigt pågående över-
syn av ärendeplanering inom ordinärt och sär-
skilt boende, bland annat genom införande av 
TES (trygghet/ekonomi/säkerhet). TES är ett 
system som planerar och effektiviserar de dag-
liga insatserna inom hemtjänsten.  
 
 
 

 
 
En avgiftsutredning har startats med översyn 
av hemtjänstavgifter, hemsjukvårdstaxor och 
debiteringsrutiner. 
 
Utbildnings- och omsorgsnämnden har föresla-
git kommunfullmäktige att fatta beslut i enlighet 
med nämndens förslag om nya hjälpmedelsav-
gifter.   
 
Individ- och familjeomsorgen kommer att ge-
nomföra en översyn av alla insatskonton inom 
verksamheten och även vissa typer av bevil-
jade insatser kommer att ses över. Delar av 
delegationsordningen kommer att granskas 
och bearbetas. Verksamheten har också fått i 
uppdrag att se över samtliga riktlinjer som är 
styrande för verksamheten samt hur tillämp-
ningen av dessa görs. 
 
Verksamheten kommer att rekrytera en ny 
socialsekreterartjänst, vilket innebär att höga 
kostnader för konsulter upphör. 
 
Inom individ- och familjeomsorgen har under 
2013 ytterligare en tjänst tillsatts inom familje-
hem/familjerätt. Detta bedöms leda till att verk-
samheten i högre utsträckning kan rekrytera 
egna familjehem vilket minskar behovet av 
konsulentstödd verksamhet.  
 
Antalet anmälningar och antalet utredningar är 
fortsatt högt främst inom barn- och familjeen-
heten. 
 
Inom nämndens alla verksamheter gäller 
skärpt restriktivitet för vikarieanskaffning, inköp 
och fortbildningar. 
 

Väsentliga händelser 
Under årets första månader har förskola, kost-
verksamhet och verksamheterna inom vård 
och omsorg haft ett ökat antal sjukskrivningar. 
 
För ökad måluppfyllese i matematikämnet del-
tar kommunen i SKL:s, Sveriges Kommuner 
och Landsting, matematiksatsning PISA 2015. 
Under läsåret 2013-14 kommer alla undervi-
sande lärare i matematik, 33 stycken, att med-
verka i Skolverkets fortbildning, Matematiklyf-
tet. 
 
Under läsåret 2012-13 har all personal inom 
skolan utbildats i IKT, informations- och kom-
munikationsteknik, med hjälp av Skolverkets 
PIM-verktyg. Utbildningen omfattade cirka 40 
timmar och syftet är att använda kunskaperna i 
undervisningen tillsammans med eleverna. 
En grupp lärare, cirka 15 stycken, går utbild- 
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ningen Nya generationens lärande, NGL, vilket 
är en fortsatt fortbildning inom IKT med stöd 
från Högskolan i Falun. 
 
Skolan fullföljer sitt arbete med noggranna 
uppföljningar och analyser. Enligt Skolverkets 
fastställda kriterier kan 99 % av eleverna läsa i 
årskurs 1. 
 
Prognosen visar att meritvärdet i årskurs 9 
kommer att ligga på samma nivå som 2012, 
cirka 177 poäng. (Jämfört riket 211 poäng 
2012). 
 
Prognosen för behörigheten till gymnasiesko-
lans nationella program är 81 %, jämfört med 
2012 som var 73,2 %. (jämfört riket 2012 87,5 
%). Nästintill 2/3 av eleverna söker de yrkes-
förberedande programmen. 
 
Resultaten från de nationella ämnesproven i 
årskurs 3 visar att Jungfruholmens elever höjer 
sina resultat jämfört med tidigare år. Redo-
visning av de nationella proven i årskurs 6 vi-
sar att eleverna förbättrar resultaten betydligt i 
svenska, matematik och engelska. Ämnespro-
vet i NO visar på liknande resultat. Undervis-
ningen i NTA, Natur och Teknik för Alla, av ut-
bildade NTA-lärare i de lägre årskurserna, har 
troligtvis bidragit till detta. Resultaten i årskurs 
nio visar också förbättringar i svenska och 
engelska. Matematikämnet i årskurs 9 visar en 
liten förbättring, men den är inte tillfredsställan-
de. 
 
Skolverksamheten vid Jungfruholmens skola 
flyttade vid höstterminens början till Rotskärs-
skolan och heter numera Rotskär F-5.  
 
Särskolan för de yngre barnen, som tidigare 
låg i Bodaskolans lokaler, finns nu i samma 
byggnad som Rotskär F-5. 
 
Tre förskoleavdelningar har flyttat in i Bodasko-
lans ombyggda lokaler.  
 
Intraprenaden KunDa har många studerande. 
Antalet inskrivna under våren vid Komvux var 
226 elever. 21 elever studerade i andra kom-
muner och inom SFI fanns 65 elever. Inom 
Uppdragsutbildningen 8 elever och på IM 54 
elever, varav 17 under uppföljningsansvaret, 
samt att Älvskolan hade 4 grundskoleelever. 
 
En ny lektionssal inreddes i KunDas lokaler un-
der sommaren, men trots detta är det även 
fortsättningsvis trångbott i lokalerna.  

 

 
Köken på Bodaskolan och Rotskärsskolan är 
nu tillagningskök och där serveras nu mat tilla-
gad i egen regi på plats till cirka 600 barn/ 
elever/vuxna per dag.  
 
Inom vård- och omsorgsverksamheterna visar 
statistiken från KPB, Kostnad Per Brukare, att 
kommunen har sänkt sina kostnader. 
 
De ombyggda toaletterna vid Östangård är fär-
digställda och har återinvigts. Arbetsmiljöverket 
gjorde sin slutliga besiktning 14 augusti och 
ärendet är nu godkänt och avslutat. 
 
En brukarrevision har genomförts inom funk-
tionshindradeomsorgen. Brukarrevisionen har 
redovisats för KHR, Kommunala Handikapp-
rådet. Det fortsatta arbetet med resultatet av 
revisionen är påbörjat. En väsentlig del som 
lyfts upp i undersökningen är att bättre möjlig-
heter till sysselsättning måste ges samt ökade 
möjligheter till arbete och eventuellt en egen 
försörjning. 
 
En arbetsgrupp har bildats som tagit fram ett 
förslag på demenscentrum och nivåboende vid 
Östangård. Förslaget har presenterats för ut-
bildnings- och omsorgsnämndens arbetsut-
skott.  
 
Införandet av tidredovisningssystemet TES är 
igångsatt. Huvudadministratör och ansvariga i 
grupperna är utsedda.  
 

Framtiden 

1 januari 2014 genomförs ett nytt resursfördel-
ningssystem i förskola och skola. Modellen 
bygger på att samtliga verksamheter inom 
kommunal och extern regi får samma villkor 
och samma principer för ersättning. Resursför-
delningssystemet ska ta hänsyn till kända fakta 
och förutsättningar, där socioekonomiska fak-
torer sätts i fokus.  

Skolan planerar för en fortsatt medverkan i 
KPE, Kostnad Per Elev. KPE är en modell som 
mäter produktivitet, kostnader och betyg för 
grundskolan. Verksamheten ska använda mo-
dellen som ett lokalt förbättrings- och jämförel-
severktyg. 

Kommunfullmäktige har beslutat om nybyggna-
tion av en förskola med fyra avdelningar i Älv-
karleby. Förskolan beräknas att tas i drift i au-
gusti 2014. 

Under hösten 2013 och våren 2014 kommer all 
personal inom förskolan att få samma utbild-
ning inom IKT, informations- och kommunika-
tionsteknik, med hjälp av Skolverkets PIM- 
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verktyg, som skolan genomfört under föregå-
ende läsår. Utbildningen omfattar cirka 40 tim-
mar och genomförs på dagtid, med vikarier i 
verksamheten, för att få god kvalitet på utbild-
ningen. 
 
Två lärare i kommunen har utsetts till förste-
lärare. Deras uppgift är bland annat att coacha 
andra lärare i syfte att utveckla undervisningen 
och förbättra elevernas resultat. 

Arbetet inom kostverksamheten med att sam-
ordna och kvalitetssäkra matsedlar inom för-
skola, skola och äldreomsorg pågår.  

Vård och omsorgscollege fortsätter under 2014 
och därefter söks eventuellt en förlängning av 
certifieringen. Vård- och omsorgscollege är ett 
samarbete mellan högskolan i Gävle, gästrike-
kommunerna och Älvkarleby kommun, för att 
utveckla vårdutbildningen och underlaget för 
rekrytering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inom vård och omsorg pågår planering för 
införandet av demenscentrum på Östangård, 
där all demensverksamhet kommer att samlas. 

En planering har påbörjats som syftar till att 
Fyrklöverns blockförhyrning avslutas och att 
huset som helhet lämnas tillbaka till Älvkarle-
byhus. I och med att fastigheten återlämnas, 
så upphör biståndsbedömningen som en förut-
sättning för ett hyreskontrakt på Fyrklövern. 
Målsättningen är att återlämnandet ska kunna 
ske 1 januari 2014. 

Ett utvecklingsarbete är igångsatt för att se 
över processer och rutiner inom Individ och 
familjeomsorgen i syfte att skapa högre kvali-
tet.  
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Driftredovisning 
(tkr) 

Redovisning 
jan - aug 2012 

Redovisning 
jan - aug 2013 

 
Prognos  

helår 2013 
Avvikelse budget/ 

prognos helår  

Intäkter 311 864 318 610 474 042 9 642 

Kostnader 26 073 23 695 34 628 379 

Nettokostnad -285 791 -294 915 -439 414 10 021 
 

Prognos budgetutfall för helåret 

Pensioner 
Diskonteringsräntan för beräkning av nuvärdet 
av kommunens pensionsåtaganden kommer 
att sänkas från 3,75 % till 3,00 %, vilket för Älv-
karleby kommun beräknas ge en icke bud-
geterad kostnad på 3,3 miljoner kronor (mnkr). 
Sänkningen sker den 1 januari 2014, men ef-
fekten av sänkningen ska beaktas i redovis-
ning 2013 och ingår därför i ovanstående redo-
visning och prognos. Då ordinarie pensions-
kostnader är för högt budgeterade, stannar un-
derskottet vid knappt 1,0 mnkr. 
 
Premier avtalsförsäkringar 
Fortsatt låga premier för avtalsförsäkringar ger 
ett prognostiserat budgetöverskott på 2,4 
mnkr. Därutöver sker återbetalning, preliminärt 
7,7 mnkr, av inbetalda försäkringspremier 2005 
-2006. Premieåterbetalningen ingår i sin helhet 
i redovisningen för perioden januari-augusti. 
 
Blockuthyrning 
Nettointäkten beräknas uppgå till 500 tkr och 
ge ett budgetöverskott på 200 tkr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Internränta 
Bokförda värden på anläggningstillgångar be-
lastar nyttjande nämnder med en intern ränte-
kostnad. Intäktssidan av internräntan bokförs 
under finansförvaltningen. Genom att några 
större investeringar kommer att färdigställas, 
och därmed ränteberäknas, senare än beräk-
nat, blir prognosen ett underskott på 600 tkr. 
 
Kommunalskatt 
En sämre utveckling av skattetillväxten än vad 
som förutsågs vid budgettillfället, ger ett prog-
nostiserat underskott på 1,2 mnkr. Prognosen 
baseras på den senaste (augusti) beräkningen 
från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 
 
Kommunalekonomisk utjämning 
En för Älvkarleby kommun positiv utveckling av 
den kommunalekonomiska utjämningen ger ett 
överskott på 2,4 mnkr.  
 
Kommunal fastighetsavgift  
Prognosen visar på ett underskott på 250 tkr. 
 
Finansnetto (exkl. finansiella pensionskostn.) 
Ett fortsatt lågt ränteläge ger lägre ränte-
kostnader och beräknat överskott på cirka 300 
tkr. 



Redovisning Redovisning Prognos Avvikelse budget/
jan-aug 2012 jan-aug 2013 helår 2013 prognos 2013

Revision
Intäkter 0 0 0 0
Kostnader 357 455 590 0
Nettokostnader 357 455 590 0

Kommunstyrelse 
Intäkter 3 010 3 156 4 942 429
Kostnader 27 894 29 582 46 037 1
Nettokostnader 24 884 26 426 41 095 430

Samhällsbyggnadsnämnd
Intäkter 31 443 30 316 47 013 1 117
Kostnader 50 229 50 356 80 493 -629
Nettokostnader 18 786 20 041 33 480 488

Utbildnings- och omsorgsnämnd
Intäkter 33 317 32 389 49 179 1 812
Kostnader 249 802 256 591 402 011 -12 407
Nettokostnader 216 485 224 202 352 832 -10 595

Driftprojekt
Intäkter 0 0 0 0
Kostnader 617 331 6 210 0
Nettokostnader 617 331 6 210 0

Finansförvaltning
Intäkter 311 864 318 610 474 042 9 642
Kostnader 26 073 23 695 34 628 379
Nettokostnader -285 791 -294 915 -439 414 10 021

SUMMOR
Intäkter 379 633 384 471 575 176 12 999
Kostnader 354 972 361 011 569 969 -12 656
Nettokostnader -24 662 -23 460 -5 207 344

Driftredovisning (tkr)
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Redovisning Redovisning Prognos Avvikelse budget/
jan-aug 2012 jan-aug 2013 helår 2013 prognos 2013

Kommunstyrelse
Nettoutgifter 317 482 1 200 300

Samhällsbyggnadsnämnd
Utgifter 1 793 35 763 54 300 19 112

Utbildn.-och omsorgsnämnd
Utgifter 183 656 1 300 2 402

SUMMA INVESTERING 2 294 36 900 56 800 21 814

Budget Redovisning Redovisning
2013 jan-aug 2012 jan-aug 2013

Omb.Rotskär Hus S+kök/ms 21 925 157 19 094
Ny förskola Ä-by 20 000 0 545
Omb.Bodaskolan fsk/kök 13 761 449 12 063
Byte till kvicksilverfri vägbel. 7 533 59 0
IT-utrustning 1 200 32 465
Ny golvmatta Sörgärdet 1 200 0 759
Inventarier Utbildning 1 305 115 186
Inventarier VOM 1 260 69 265
Invent Kostvht 1 137 0 205
Hant. Lakvatten Dragmossen 750 0 0
Proj ombyggnation Rotskär 700 21 311
Toppbelägg.  gat- och cykelväg 600 494 393
Utrymningsväg trapphus K-hus 550 0 0
Ombyggn. Sörgärdets sporth. 500 0 0

Redovisning Redovisning Prognos Avvikelse budget/

jan-aug 2012 jan-aug 2013 helår 2013 prognos 2013

Samhällsbyggnadsnämnd

Sandvägen 26 91 125 -125

Folkets hus Älvkarleby 1331 2 2 -2

SUMMA EXPLOATERING 1 357 93 127 -127

Sammanställning över större investeringar

Investeringsredovisning (tkr)

Exploateringsredovisning (tkr)
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Not Redovisning Redovisning Prognos Avvikelse budget/
jan-aug 2012 jan-aug 2013 helår 2013 prognos 2013

Verksamheternas intäkter 1 53 351 52 288 75 975 12 325
Verksamheternas kostnader 2 -298 402 -309 081 -489 930 -11 193
Av-/nedskrivningar 3 -8 227 -8 153 -13 283 -283

Verksamh. nettokostnader -253 278 -264 947 -427 239 848

Skatteintäkter 4 237 696 245 185 367 273 -1 227
Kommunalekonomisk utjämning 5 42 416 47 368 71 051 2 151
Finansiella intäkter 6 2 242 1 991 2 877 127
Finansiella kostnader 7 -4 414 -6 137 -8 755 -1 555

Resultat före e o poster 24 662 23 460 5 207 344

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

PERIODENS RESULTAT 24 662 23 460 5 207 344

Avstämning mot balanskravet Redovisning Redovisning Prognos

jan-aug 2012 jan-aug 2013 helår 2013

Ingående underskott att balansera - - -
Resultat enligt resultaträkningen 24 662 23 460 5 207
Realisationsvinster - -20 -20
Effekt av sänkt diskonteringsränta * - 3 293 3 293
Balanskravsresultat 24 662 26 733 8 480

* Inkl. löneskatt

Resultaträkning (tkr)
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Not Redovisning Redovisning Prognos Avvikelse budget/
jan-aug 2012 jan-aug 2013 helår 2013 prognos 2013

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillg. 8 512 682 682
Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggn o tekniska anl. 9 195 428 220 018 234 370
Maskiner och inventarier 10 8 325 8 162 8 579

Finansiella anläggningstillg. 11 101 521 98 982 98 264

Summa anläggningstillg. 305 787 327 844 341 895 -11 252

Bidrag till statlig infrastruktur 12 4 000 0 0 0

Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter m.m. 13 5 890 5 877 5 911
Fordringar 14 50 095 48 744 40 000
Kortfristiga placeringar 15 877 930 930
Kassa och bank 16 31 972 46 338 24 384

Summa omsättningstillg. 88 833 101 888 71 225 2 636

SUMMA TILLGÅNGAR 398 619 429 733 413 120 -8 616

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER

Eget kapital 17 143 733 147 586 129 333 344
därav periodens resultat 24 662 23 460 5 207

Avsättningar
Pensioner 18 34 006 38 792 38 952

Övriga avsättningar 19 4 716 4 550 3 934

Summa avsättningar 38 722 43 343 42 886 -360

Skulder
Långfristiga skulder 20 148 300 156 500 153 100 -21 200
Kortfristiga skulder 21 67 864 82 304 87 801 12 600

Summa skulder 216 164 238 804 240 901 -8 600

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR, SKULDER 398 619 429 733 413 120 -8 616

Ansvarsförb. för pensioner 27 228 158 244 436

Borgensförbindelser 28 93 458 92 639

Balansräkning (tkr)
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Not Redovisning Redovisning Prognos Avvikelse budget/

jan-aug 2012 jan-aug 2013 helår 2013 prognos 2013

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 24 662 23 460 5 207 -344

Justering för av- och nedskrivningar 8 227 8 153 13 283 3 464

Justering för avsättningar 1 244 3 844 3 388 -3 388

Medel från verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 34 133 35 457 21 879 -269

Exploateringsfastigheter mm 22 -1 357 -122 -156 156

Kortfristiga fordringar -957 -6 571 2 173 5 427

Kortfristiga skulder -4 995 8 052 13 549 -13 549

0

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 26 824 36 817 37 445 -8 235

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anl tillgångar 22 -2 294 -36 900 -56 800 -21 814

Försäljning av materiella anl tillgångar 8 0 0 0

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten -2 285 -36 900 -56 800 -21 814

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Minskning av långfristiga fordríngar 23 1 380 1 436 2 154 -2 154

Ökning av långfristiga fordríngar 24 -6 138 0 0 -1 531

Minskning av långfristiga skulder 25 -7 850 -34 600 -38 000 38 000

Ökning av långfristiga skulder 26 20 000 45 600 45 600 -15 600

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten 7 392 12 436 9 754 18 715

PERIODENS KASSAFLÖDE 31 930 12 352 -9 602 -11 333

(inkl. kortfr plac)

Likvida medel vid periodens början 919 34 916 34 916 0

Likvida medel vid periodens slut 32 848 47 268 25 314 -11 333

Periodens kassaflöde enligt 

balansräkningen 31 930 12 352 -9 602 -11 333

Kassaflödesanalys (tkr)
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Delår 2012 Delår 2013 

Not 1 Verksamheternas intäkter 

Från driftredovisningen 379 633 384 471 

Interna poster -21 791 -21 661 

Internränta -5 759 -3 799 

Statlig utjämning -47 782 -48 780 

Kommunal fastighetsavgift -11 012 -10 767 

Finansiella intäkter -2 242 -1 991 

Skatteintäkter -237 696 -245 185 

Summa verksamhetens intäkter 53 351 52 288 

  
  

Not 2 Verksamheternas kostnader 

Från driftredovisningen -354 972 -361 011 

Interna poster 21 791 21 661 

Internränta 5 759 3 799 

Avskrivningar 8 227 8 153 

Statlig utjämning 16 378 12 180 

Avgår finansiella kostnader 4 414 6 137 

Summa verksamhetens kostnader -298 402 -309 081 

  
  

Not 3 Av-/nedskrivningar 

Avskrivningar -8 227 -8 153 

Summa av/nedskrivningar -8 227 -8 153 

  
  

Not 4 Skatteintäkter 

Preliminära medel för januari-augusti 233 735 245 798 

Preliminär slutavräkning 2011/2012 994 1 008 

Preliminär slutavräkning 2012/2013(8/12-delar av) 3 591 -1 621 

Mellankommunal kostnadsutjämning -623 0 

Summa skatteintäkter 237 696 245 185 

  
  

Not 5 Kommunalekonomisk utjämning 

Inkomstutjämning 44 802 46 023 

Kostnadsutjämning -6 298 -1 930 

Regleringsbidrag 2 980 2 757 

Avgift för LSS utjämning -10 080 -10 250 

Fastighetsavgift 11 012 10 767 

Summa generella statsbidrag och utjämning 42 416 47 368 

   
  

Not 6 Finansiella intäkter 

Räntor på utlåning till de kommunala bolagen 1 405 1 338 

Räntor på likvida medel och utlåning 158 240 

Utdelning aktier och andelar 448 170 

Borgensavgift Älvkarlebyhus 227 227 

Övriga finansiella intäkter 4 17 

Summa finansiella intäkter 2 242 1 991 

  
  

Not 7 Finansiella kostnader 

Räntekostnader -3 153 -2 839 

Ränta pensionsavsättning -1 099 -607 

Sänkning av diskonteringsränta 0 -2 650 

Dröjsmålsräntor -7 -4 

Indexuppräkning citybanan -92 28 

Bankavgifter -63 -65 

Summa finansiella kostnader -4 414 -6 137 
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 Delår 2012 Delår 2013 

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar 

Ingående värde 265 567 

Årets investeringar 285 220 

Avskrivningar -37 -104 

Nedskrivningar 0 0 

Försäljningar 0 0 

Utgående värde immateriella tillgångar 512 682 

Not 9 Materiella anläggningstillgångar 

Markreserv 
 

  

Ingående värde 13 326 13 078 

Periodens investeringar 0 0 

Avskrivningar 0 0 

Försäljningar 0 0 

Nedskrivning 0 0 

Utgående värde 13 326 13 078 

  
  

Verksamhetsfastigheter 
 

  

Ingående värde 141 688 136 393 

Periodens investeringar 926 34 670 

Avskrivningar -5 065 -5 135 

Försäljningar  -8 0 

Nedskrivning 0 0 

Utgående värde 137 540 165 929 

  
  

Publika fastigheter 
 

  

Ingående värde 32 560 29 375 

Periodens investeringar 867 734 

Avskrivningar -895 -883 

Försäljningar  0 0 

Nedskrivning 0 0 

Utgående värde 32 532 29 226 

  
  

Fastigheter för annan verksamhet 
 

  

Ingående värde 2 692 2 507 

Periodens investeringar 0 0 

Avskrivningar -113 -62 

Försäljningar  0 0 

Nedskrivning 0 0 

Utgående värde 2 579 2 445 

  
  

Exploateringsmark 
 

  

Ingående värde 9 451 9 341 

Periodens investeringar 0 0 

Avskrivningar 0 0 

Försäljningar 0 0 

Nedskrivning 0 0 

Utgående värde 9 451 9 341 
 
Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar 

 
  

Ingående värde 199 717 190 693 

Periodens investeringar 1 793 35 404 

Avskrivningar -6 074 -6 079 

Försäljningar  -8 0 

Nedskrivning 0 0 

Summa utgående värde  195 428 220 018 
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 Delår 2012 Delår 2013 

Not 10 Maskiner och inventarier 

Maskiner 
 

  

Ingående värde 407 900 

Periodens investeringar 0 234 

Avskrivningar -50 -128 

Försäljningar 0 0 

Nedskrivning 0 0 

Utgående värde 357 1 006 

  
  

Inventarier 
 

  

Ingående värde 9 634 7 886 

Periodens investeringar 216 1 043 

Avskrivningar -1 989 -1 790 

Försäljningar 0 0 

Nedskrivning 0 0 

Utgående värde 7 861 7 139 

  
  

Bilar och andra transportmedel 
 

  

Ingående värde 186 69 

Periodens investeringar 0 0 

Avskrivningar -78 -52 

Försäljningar 0 0 

Nedskrivning 0 0 

Utgående värde 108 17 

  
  

Summa maskiner, inventerier m m 
 

  

Ingående värde 10 226 8 855 

Periodens investeringar 216 1 277 

Avskrivningar -2 117 -1 971 

Försäljningar 0 0 

Nedskrivningar 0 0 

Summa utgående värde 8 325 8 162 

  
  

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier och andelar 
 

  

Aktier och andelar i externa föreningar och företag 60 0 

FSF AB 2 000 2 000 

Aktier i Bionär 28 135 28 135 

Aktier i AB Älvkarlebyhus 5 000 5 000 

Älvkarleby Vatten AB 1 1 

Gästrike Vatten AB 500 500 

Summor aktier och andelar 35 696 35 636 

  
  

Obligationer och värdepapper 
 

  

Revers Gästrike Räddningstjänst 777 777 

Kommuninvest förlagslån 1 588 1 588 

Summor obligationer och värdepapper 2 365 2 365 

  
  

Långfristiga fordringar 
 

  

Kommuninvest 701 432 

Revers Älvkarleby Vatten AB 62 759 60 549 

Summor långfristiga fordringar 63 460 60 981 

  
  

Summa finansiella anläggningstillgångar 101 521 98 982 
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 Delår 2012 Delår 2013 

Not 12 Medfinansiering 

Medfinansiering citybanan 4 000 0 

Not 13 Exploateringsfastigheter mm 

Ingående värde exploatering 4 532 5 755 

Investering exploatering 1 357 93 

Ingående värde IT-lager 0 0 

Investering IT-lager 0 29 

Utgående värde exploateringsfastigheter 5 890 5 877 

  
  

Not 14 Fordringar 

Kundfordringar 2 790 1 285 

Fordringar hos anställda -50 65 

Kortfristig del av långfristig fordran 2 070 2 154 

Moms 676 6 357 

Interimsfordringar 32 520 34 093 

Övriga kortfristiga fordringar 76 227 

Upplupna skatteintäkter 11 205 3 484 

Fordringar hos staten 463 669 

Upplupna ränteintäkter 345 411 

Summa fordringar 50 095 48 744 

  
  

Not 15 Kortfristiga placeringar 

Aktier och andelar 875 928 

Obligationer och förlagsbevis 2 2 

Summa kortfristiga placeringar 877 930 

  
  

Not 16 Kassa och bank 

Kontantkassa 9 10 

Bank 31 963 46 328 

Summa kassa och bank 31 972 46 338 

  
  

Not 17 Eget kapital 

Ingående värde 119 072 124 126 

 -varav Kunda 1 894   

 -varav underhållsfond Sandören 298 51 

Periodens resultat 24 662 23 460 

Utgående värde 143 733 147 586 

  
  

Not 18 Pensioner 

Avsatt till pensioner exkl garanti- och visstidspens. 25 422 29 648 

Avsatt till garanti- och visstidspensioner 1 945 1 571 

Löneskatt, 24,26 %, på pensionsavs.enligt ovan 6 639 7 574 

Summa avsatt till pensioner 34 006 38 792 

  
  

Not 19 Övriga avsättningar 

Medfinansiering citybanan 4 000 4 000 

Indexuppräkning citybanan 716 1 022 

Utbetalning 2013 0 -472 

Summa övriga avsättningar 4 716 4 550 

  
  

Not 20 Långfristiga skulder 

Banker 58 200 29 800 

Kommuninvest 90 100 126 700 

Summa långfristiga skulder 148 300 156 500 
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 Delår 2012 Delår 2013 

Not 21 Kortfristiga skulder 

Kortfristig del av långfristig upplåning (amorteringar  
 

  

inom 12 månader efter periodslutet) 9 800 12 200 

Leverantörsskulder  10 746 24 519 

Momsskuld 119 99 

Personalens källskatter, arbetsgivaravgifter m m 8 766 9 342 

Upplupna löner inkl personalomkostnader 5 938 5 075 

Upplupna semesterlöner inkl personalomkostnader 8 891 8 356 

Upplupna räntekostnader 350 167 

Upplupen pension individuell del inkl löneskatt 7 068 7 292 

Interimsskulder 14 895 14 003 

Skulder till staten 1 264 1 231 

Övriga kortfristiga skulder 26 20 

Summa kortfristiga skulder 67 864 82 304 

Not 22 Årets investering/exploatering 

Summa investering anläggningstillgångar 2 294 36 900 

  
  

Summa exploateringsfastigheter 1 357 122 

Not 23 Minskning av långfristiga fordringar 

Älvkarleby vatten AB (amortering) 1 380 1 436 

Summa minskning av långfristiga fordringar 1 380 1 436 

  
  

Not 24 Ökning av långfristiga fordringar 

Kommuninvest  269 0 

Älvkarleby vatten AB (ökning av lån) 5 869 0 

Summa ökning av långfristiga fordringar 6 138 0 

Not 25 Minskning av långfristiga skulder 

Amortering -7 850 -7 600 

Lösen av lån 0 -27 000 

Summa minskning av långfristiga skulder -7 850 -34 600 

Not 26 Ökning av långfristiga skulder 

Nyupplåning 20 000 45 600 

Summa ökning av långfristiga skulder 20 000 45 600 

Not 27 Ansvarsförbindelse pensioner 

Ingående pensionsskuld 182 189 181 565 

Ränteuppräkning 1 632 1 309 

Basbeloppsuppräkning 6 582 3 739 

Sänkning av diskonteringsränta 0 14 413 

Utbetalningar -5 141 -4 627 

Aktualisering -82 321 

Bromsen 0 0 

Övrig post -1 681 -66 

Ansvarsförbindelse per 31 augusti 183 499 196 654  

Ansvarsför. förtroendevalda som inte ingår i ord. pensionsber. 114 60 

Löneskatt 24,26 % 44 545 47 723 

Summa ansvarsförbindelser pensioner 228 158 244 436 

Not 28 Borgensförbindelser 

Kommunala bolag 86 235 85 650 

Kommunalt förlustansvar 40 % av låneskulden 174 102 

Bostadsrättsföreningar 6 029 5 967 

Övriga borgensförbindelser 1 020 920 

Summa borgensförbindelser 93 458 92 639 
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 = handlingsplan     kursiv stil = måluppfyllelsen till handlingsplanen som ska nå KF:s mål 

Mål Uppföljning Uppfyllelse 

Folkhälsa     

I det generella folkhälsoarbetet ska 
vi fokusera på att höja det psykiska 
välbefinnandet och den upplevda 
tryggheten, minska övervikt/fetma, 
minska antalet hjärtinfarkter, och 
minska konsumtion av alkohol, nar-
kotika, tobak, illegal användning av 
läkemedel och dopningsmedel.  
 

Överenskommelse om samverkan mellan Älvkar-
leby kommun, Landstinget i Uppsala län och Po-
lismyndigheten Uppsala län för en god och jämlik 
hälsa och trygghet hos befolkningen i Älvkarleby 
kommun är klar.  
Tjänstemannastyrgruppen arbetar under hösten 
med att synkronisera pågående målarbete inför 
2014 som underlag för Samverkansrådets priori-
teringar 2014. 

Redovisning av övriga inriktningsmål och aktivi-
teter för folkhälsoarbetet sker återkommande ge-
nom hela bokslutet. Se hänvisningar till folkhäl-
sans strategiområden. Goda livsvillkor, Hälso-
främjande hälso- och sjukvård, Goda levnads-
vanor och Psykiskt välbefinnande. (dessa områ-
den innehåller 11 delmål, se 
 

http://www.regionuppsala.se/documents/banners/
195.pdf (sid 2, längst ner) 
 

 Kommunens verksamheter ska vara tobaksfria. 

Under hösten 2013 kommer skyltar med texten 
”Rökfri Zon” att sättas upp utanför alla verksam-
hetsbyggnader. Vidta åtgärder för att se till att to-
bakspolicyn efterlevs bättre. 

 Luftkvaliteten ska vara god. 

Älvkarleby kommun är medlem i Luftvårdsförbun-
det. 

   

Skolan i Älvkarleby kommun ska bli 
en hälsofrämjande skola. Genom 
en hälsofrämjande skolutveckling 
kan skolorna arbeta långsiktigt med 
bland annat ANDT

1
-prevention. Un-

der budgetperioden bör skolan få 
möjlighet att utveckla undervis-
ningen om alkohol, narkotika, dop-
ning och tobak. Utbildningsinsat-
serna bör ta sin utgångspunkt i före-
byggande åtgärder som bygger på 
forskning och beprövad erfarenhet. 

Länsstyrelsen i Uppsala län har i samverkan med 
länets kommuner och polismyndighet gett Upp-
sala Universitet i uppdrag att utbilda ett trettiotal 
funktioner i Uppsala län i cannabisprevention. Ut-
bildningen heter: Beroendelära, prevention med 
inriktning mott cannabismissbruk, 7,5 hp. Insatsen 
finansieras av Statens folkhälsoinstitut.  
Utbildarna ska utbilda övriga professionella, för-
äldrar och ideella krafter kring cannabis och dess 
skadeverkningar samt stärka attityder och argu-
ment mot cannabis.  
Under våren arrangerades ett dialogmöte riktat till 
föräldrar, släktingar, tränare, fritidsledare och and-
ra viktiga personer som finns i våra ungdomars 
närhet. Syftet var att ge redskap till en bra dialog 
med ungdomar om cannabis och andra droger. 
 

I samarbete med landstinget genomförde kommu-
nen ett seminarium om Barn och övervikt för för-
äldrar och andra intresserade.  
 

Under hösten och våren har ett PSYNK-projekt 
(synkroniserat arbete skola, IFO och BVC) 
genomförts med Anja Kivimäki som handledare. 
Projektet är ett förbättringsarbete inriktat mot barn 

                                                 
1
 Alkohol, narkotika, dopning och tobak 

http://www.regionuppsala.se/documents/banners/195.pdf
http://www.regionuppsala.se/documents/banners/195.pdf
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och elevers frånvaro i förskola/skola. 

Boende och miljö     

För att möjliggöra ett mer fysiskt ak-
tivt leverne ska kommunens grön-
områden göras mer tillgänglig för 
alla oavsett ålder eller funktions-
hinder.  
 
Samhället ska vara tillgängligt för 
alla, vilket gör att tillgänglighetspla-
nen hålls levande genom kontinu-
erlig översyn inom kommunal verk-
samhet. 
 
Älvkarlebys medborgare ska känna 
sig trygga både inom den offentliga 
miljön som i hemmiljön.   
 
För att bli fler invånare i kommunen 
ska arbetet med detaljplaner på-
skyndas för att skapa nya attraktiva 
tomter. 

 Informationsmaterial om våra stigar och rastplat-
ser.  

Klamparnas promenad är invigd och en broschyr 
kring slingan finns. Arbetet med Sverkils prome-
nad är påbörjad. 

 Marknadsföring av Fixarservice 

Annonsering sker kontinuerligt i lokaltidningen 
”Norra Uppland”. Broschyrer utlagda på välbe-
sökta platser samt presentation av tjänsten hos 
PRO är gjord. Under delåret är totalt 27 uppdrag 
utförda av Fixarservice, vilket är en ökning från i 

fjol. 

 Hastighetsplan 

Genomförandet av hastighetsplanen är påbörjat. 
 

 Strategi för framtida planarbete/SBN 

Strategiska planeringen har förfinats. 

   

Barn och ungdomar     

Alla elever ska gå ut grundskola 
med behörighet till gymnasie-utbild-
ning, vilket innebär att ett fokus 
sätts på lärande redan i förskolan 
och bibehålls upp genom åren.  
 
Höga positiva förväntningar på ele-
ver och inkluderade för-hållnings-
sätt där elever ska ses som intres-
serade, läraktiga och motiverade för 
kunskap. Skolan ska vara kompen-
satorisk för elever med behov av yt-
terligare stöd och stimulans för de 
mer högpresterande. Elever ska få 
tidigare och intensiva insatser så att 
de inte halkar efter. 
 
Andelen elever som gör mer än ge-
nomsnittliga framsteg under det se-
naste skolåret ska öka. 
 
Andel elever som är nöjda med den 
undervisning som de får ska öka. 
 
Antalet elever som har goda rela-
tioner med en eller flera av sina lä-
rare ska öka. 
 
Antalet elever som har minst en god 
vän och trivs bland sina medelever 
ska öka. 

 Varje lärare ska skriva tydliga planeringar med 
mål och bedömningsnivåer inför varje arbets-
område. Planeringarna ska även delges vård-
nadshavarna via skolans hemsida, bloggar m.m. 

 För att säkerställa att eleverna når sina 
studiemål ska vi använda oss av månadsvisa 
uppföljningar i skolans alla ämnen samt vidta åt-
gärder om eleverna inte klarar måluppfyllelsen. 
Resultatet delges vårdnadshavaren, rutiner finns 
framtagna för snabb hemkontakt. 

 Utifrån uppföljningarna handleds och stimuleras 
eleverna till förbättrade kunskapsresultat. 

 Profilval på högstadiet med möjlighet att för-
djupa och förbättra sig i profilämnet. Profilvalen: 
Idrott/Hälsa fr.o.m. 2013 med hockeyinriktning, 
NO med RoboLab, Hantverk, Kultur. 

 Eleverna erbjuds läxhjälp på alla skolor. Utnytt-
jandegraden varierar på de olika skolorna. Som-
marskola erbjuds, två veckor, sportlovsskola, en 
vecka, på Rotskär 6-9. 

 Alla skolor har tydliga ordningsregler.  

 Eleven får regelbundet information om sina 
studieresultat genom månadsomdömen på men-
torstid. 

 Likabehandlingsplanerna är reviderade 2013 
och följer Skollagen. 

 Skolvärden på Rotskärsskolan arbetar med ele-
vernas trygghet och trivsel och organiserar bl.a. 
trafikvakter för de yngre eleverna.  

Prognosen för behörigheten till gymnasieskolans 
nationella program är 82 %, jmf 2012 73,2 %. 
(jämfört riket 2012 87,5 %). Nästintill 2/3 av ele-
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verna söker de yrkesförberedande programmen. 

Resultaten från de nationella ämnesproven i 
årskurs tre visar att Jungfruholmens elever höjer 
sina resultat jämfört med tidigare år. Redovisning 
av de nationella proven i årskurs 6 visar att ele-
verna förbättrar resultaten betydligt i svenska, 
matematik och engelska. Ämnesprovet i No visar 
på liknande resultat. Undervisningen i NTA (Natur 
och Teknik för Alla) av utbildade NTA-lärare i de 
lägre årskurserna, har troligtvis bidragit till detta. 
Resultaten i åk 9 visar också på förbättringar i 
svenska och engelska. Matematikämnet i åk 9 
visar en liten förbättring, men är inte tillfredsstäl-
lande. 
 

För att höja resultaten, meritvärdet i kommunen 
samt behörigheten till gymnasiet, görs  långsiktig 
satsning. En framgångsrik väg är att satsa på de 
yngre åldrarna, och i våras kunde i stort sett alla 
elever i åk 1 läsa. Läsinlärningsmetoden ”Att skri-
va sig till läsning” med hjälp av datorer har haft en 
positiv effekt.  
 

Resultaten från elevenkäten, åk 5 och 8, visar att 
eleverna känner stor trygghet på alla skolor. 
Nyfikenheten och lusten att lära minskar mellan 
årskurserna 5 och 8. Under läsåret 2012/13 har 
elevhälsans personal skrivit en ”Barn- och 
elevhälsoplan” som utgår från Skollagen. Under 
läsåret har flera fortbildningssatsningar genom-
förts, exempelvis har all personal i skolan genom-
gått och examinerats i Skolverkets IKT-utbildning, 
två lärare har studerat i Matematiklyftet och 
kommunen deltar i SKL:s matematiksatsning. Tolv 
förskollärare har deltagit i förskollärarlyftet.   För 
att höja meritvärdet är flera interna långsiktiga 
processer påbörjade, såsom Matematiklyftet 
(Skolverket), fortsatt satsning IKT med hjälp av 
Högskolan i Dalarna, all personal i förskolan ge-
nomgår Skolverkets IKT-utbildning och en lärle-
darutbildning är påbörjad. Fler förskollärare än ti-
digare år, utbildar sig i NTA. 
 

SKL:s matematiksatsning PISA 2015 (PISA är 
en internationell undersökning) 
Målet med SKL:s satsning är att andelen elever 
som når toppnivån i matematik ska öka och an-
delen som bara når lägsta nivån halveras. 
Det handlar om att lärarna ska variera sin under-
visning, att samtala om matematik - hur man tän-
ker, hur man räknar, hur man tar sig an problem. I 
grunden handlar det också om att eleverna ska få 
en ändrad attityd till matematikämnet 
 

Älvkarleby ingår sju representanter, två politiker, 
skolchef, en rektor och tre lärare i matematik-
satsningen. Kommunen ingår i ett regionalt nät-
verk med sex andra kommuner. Första träffen, två 
dagar, handlade om styrkedjan i kommunen och 
det systematiska kvalitetsarbetet.  
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Två förstelärare, Skolverkets karriärtjänster, har 
anställts i kommunen. Uppdraget är att bland an-
nat handleda lärare, åk 4-6, i ämnena matematik 
och svenska-SO. Resultaten i de nationella äm-
nesproven visar på sjunkande resultat i dessa års-
kurser”. 
 

De ensamkommande flyktingeleverna (pojkar) är 
mycket ambitiösa i sina studier. Rotskärsskolan 
och KunDa samarbetar för att ge pojkarna bra 
förutsättningar i sin undervisning.  

Bra mat i skolan betyder att all mat 
som serveras smakar gott, är nä-
ringsriktig och motsvarar elevernas 
behov. Maten ska kunna ätas i en 
trevlig miljö – inte bara lunchen, 
utan också när till exempel frukost 
och mellanmål erbjuds i en kafete-
ria. 

 Närings- och kostnadsberäkningar ska göras på 
alla förskolor och skolor. 

Arbetet med att näringsberäkna och följa lagstad-
gad rekommendation Bra mat i förskola och i sko-

lan är ett ständigt pågående arbete.  

 

   

Ungdomars kultur och fritid     

Andel barn och ungdomar som är 
nöjda med den fritid/kultur och det 
utbud som de får ska öka. 
 
Antalet barn och unga som har go-
da relationer med en eller flera vux-
na ska öka.  
 
Antalet barn och ungdomar som har 
minst en god vän och trivs bland 
andra barn och ungdomar på sin fri-
tid ska öka.  
 
Alla ungdomar ska ha samma möj-
ligheter till att utveckla sina intres-
sen.  
 
Utvecklande möjligheter till fritid 
med skola som bas. 

 Kartläggning av nöjdhet och efterfrågan på fritid 
/kultur som vi idag erbjuder. En långsiktig plane-
ring av kultur- och fritidsaktiviteter tas fram.  

 Marknadsföra befintligt utbud av fritid och kultur 
så att det är känt bland ungdomarna. 

Ingen kartläggning av nöjdhet är gjord. Arbetet 
med en långsiktig planering av kultur och fritidsak-
tiviteter har påbörjats. 

Marknadsföring av utbudet sker via affischer, i 
kommunspalten i lokaltidningen, via skolorna och 

Facebook.  

 Arbeta med attityder – ökad medvetenhet hos 
vuxna. 

 Fritidsledare och föreningsledare stärks i sin roll 
som barn- och ungdomsledare. 

 Skapa föreningslivsverksamhet över åldersgrän-
serna, t.ex. ungdomar lär seniorer att använda 
datorer mm. 

 Handikapplan, behovsinventera handikappan-
passningar för att tillgängliggöra kultur och fri-
tidssysselsättningar för medborgarna. 

Föreningslivsverksamhet över åldersgränserna 
sker främst vid lovverksamhet. Sportlovs- och 
sommarlovsverksamheten aktiverade skollovsledi-
ga barn. Husmoders och pensionärsföreningar 
anordnade aktiviteter. Samarbete med habilite-
ringen i Uppsala har startats. Kontakt/ planering 
med Skutskärs Kraftsportklubb har genomförts.  
Biblioteksklubb med skrivarverkstad, filmvisning 
och sällskapsspel har erbjudits barn och ungdo-
mar på biblioteket. I samarbete med Träffen har 
biblioteket arrangerat en läskväll på fritidsgården.   

 Kulturskolan i kommunen erbjuder alla elever 
avgiftsfri undervisning på alla instrument samt 
dans och drama. 

Kulturskolan erbjuder avgiftsfri undervisning. 
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Barn och ungdomar i behov av 
stöd 

    

Alla barn och unga ges ett sådant 
stöd att de i möjligaste mån kan 
fostras, bo och leva i sin familj och 
vara kvar i sin förskolegrupp/ 
skolklass som de tillhör. I de fall då 
detta inte kan uppnås vill vi att barn 
och ungdomar får det stöd som be-
hövs för en positiv utveckling med i 
första hand egen personal. 

 Att erbjuda föräldrar och barn insatser som mat-
char deras behov. Insatsen bör komma familjen 
tillhanda i ett tidigt skede. 

 Tillsammans med förskola/skola arbeta efter de 
riktlinjer som finns gällande anmälningsförfaran-
de. 

Nätverkshuset tillsammans med BVC startade un-
der vårterminen en mammagrupp, vilken även 
kommer att verka under höstterminen. Träffarna 
är en gång per vecka. 

Familjecafé är en annan gruppverksamhet som 
riktar sig till föräldrar med någon form av kognitiv 
begränsning.  
En informationsserie kommer även att startas 
under hösten i samverkan med habiliteringen i 
Tierp och SUF kunskapscenter i Uppsala där bru-
karperspektivet kommer att vara i fokus. Serien 
kommer att startas upp med en dag med bru-
karmedverkan för att i februari 2014 följas av en 
teoridag. 
Riktlinjer och rutiner avseende anmälan då barn 
far illa har reviderats efter ändrad lagstiftning.  

   

Vuxna - missbruk     

Personer med ”tungt missbruk” får 
möjligheten att gå från intensiva in-
satser till mer extensiellt leverne.  
 
Göra vården av missbrukare attrak-
tiv för ”de många”.   
 
Underlätta självläkning/hjälp till 
självhjälp för missbrukare.  
 
Skapa socialpolitiska insatser som 
skapar alternativ till missbruket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Att tillsammans med vård och omsorg skapa en 
verksamhet som innefattar boendestöd och 
kontaktpersoner. 

 Att tillsammans med landsting och socialpsy-
kiatri utifrån länsövergripande överenskom-
melse och regionala riktlinjer för missbruks- och 
beroendevården i Uppsala län utverka ett integ-
rerat team för att nå en större krets av männis-
kor. 

 Att via hemsidan och intranätet kunna erbjuda 
stöd och motivation till människor som känner 
sig i riskzon för ett missbruk utvecklas till ett 
missbruk. 

 Att skapa arbetstillfällen för personer som står 
långt ifrån arbetsmarknaden. 

En resurs från IFO och Nätverkshuset har sedan 
våren 2013 uppsökande verksamhet en dag i vec-
kan riktad mot gruppen personer med ett miss-
bruk/beroende.  

Personer som har stått långt från arbetsmarknad-
en har fått chans till arbete via kommunal anställ-
ning som förmedlas av AMI. Biblioteket har erbju-
dit en arbetspraktik samt en ferieskolungdom un-
der två veckor. 
Via hemsidan kan den som vill göra en livsstils-
analys för att där testa sina alkoholvanor. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOMMUNENS MÅLUPPFYLLELSE - DELÅRSRAPPORT 2013 

31 
 

Föräldrar     

Den kommunala vuxenutbildningen 
ska erbjuda ett utbud som förstärker 
individers möjligheter till fortsatt livs-
långt lärande.  
 
 

 Vuxenutbildningen ska tillhandahålla bra vägled-
ning, goda pedagoger, tydlig struktur och en ink-
luderande arbetsmiljö samt ge extra stöd för att 
de studerande skall klara kurskraven och gå mot 
godkända betyg. 

 Vuxenutbildningen ska vara så långt det är möj-
ligt ha ett utbud av kurser som möjliggör för 
kommuninvånarna att komplettera eller gå mot 
nya utbildningar. 

Intraprenaden använder tilldelade medel för att så 
effektivt som möjligt ge kommuninvånarna den 
utbildning de har behov av. Samverkan med and-
ra kommuner och statliga medel från Yrkesvux 
har gett ett bredare utbud och fler utbildningsplat-
ser. All personal har deltagit i Skolverkets träffar 
kring nya reformer och fortsatt implementera 
Vux12. 

   

I kommunens förskolor och skolor 
ska föräldrarna uppmuntras till en-
gagemang och stöd för sina barns 
utveckling och studier. 

 Vårdnadshavarna ska få en god inblick i skolans 
planeringar, läxor med mera via Unikum. 

 Lärarna ska ge hemmet snabb och regelbunden 
återkoppling på elevernas måluppfyllelse. 

 Förskolecheferna ska föra en regelbunden dia-
log tillsammans med personalen om förhåll-
ningssätt och bemötande. 

 I förskolan har personal och vårdnadshavare 
daglig kontakt vid lämning och hämtning. 

Förskolans personal ger dagligen information till 
vårdnadshavare om barnet vid hämtning och läm-
ning. Vårdnadshavare får insyn och kan framföra 
synpunkter.  
Minst en gång per år erbjuds utvecklingssamtal 
där man har barnets utveckling i focus. Vårdnads-
havarna bidrar med kunskap om barnet och har 
tillfälle att ställa frågor. Tillsammans kan man se 
vad barnet behöver för sin fortsatta utveckling. 
Föräldramöten med information om verksamhet 
och läroplan hålls för att ge vårdnadshavare insyn 
och kunskap om verksamheten. Föräldrasamråd 
med syfte att informera och ge tillfälle till inflytan-
de hålls cirka en gång per termin där vårdnads-
havare, personal och politiker inbjuds att delta. 

   

Funktionshindrade     

Vi ska kontinuerligt ge specifik infor-
mation som riktas till personer med 
funktionsnedsättning och deras an-
höriga på kommunens webbplats.  
 
Vi ska årligen genomföra brukarre-
visioner inom funktionshindradeom-
sorgen.  
 
Vi ska årligen genomföra Brukar-
undersökningar där undersökningen 
tas fram och analyseras tillsam-
mans med kommunala handikapp-
rådet. 

 Ge information en gång per månad om nya hän-
delser till ansvarig för hemsidan. 

 Skapa webbplatser som underlättar för personer 
med funktionsnedsättning (digital strategi). 

I dagsläget finns inte det på hemsidan, men den 
är kommunicerad med berörda grupper.  

 Kompassen samt brukarundersökningar genom-
förs varje år samt att resultatet analyseras till-
sammans med kommunala handikapprådet  

Kompassen har genomförts varje år det senaste 
två åren. 

Årliga brukarrevisioner kan inte genomföras. Vård 
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och omsorgs och regionförbundets förslag är vart 
tredje år. Däremot ska en fortlöpande uppföljning 
göras årligen, för att se om kommunen uppnår 
resultat på de identifierade förbättringsområdena.  

Den revision som gjorts i år har visats för KHR. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Försörjningsstöd     

Fler tar sig ur försörjningsstödet för 
en annan inkomst. 

 Vidareutveckla goda arbetsrelationer med ar-
betsförmedlingen och försäkringskassan. 

 Avdela en socialsekreterare för intensivarbete 
med ungdomsgruppen som uppbär försörjnings-
stöd 

Mötesplats Centralen är ett resultat av samverkan 
mellan Älvkarleby kommun (AmI (Arbetsmarknad 
och Integration), IFO, vuxenutbildningen) och Ar-
betsförmedlingen. Tematräffar var 14:e dag för 
ungdomar i åldern 18 – 24 år. 

I samverkan mellan AmI, IFO och Arbetsförmed-
lingen har ungdomar i åldern 18-24 år och utrikes-
födda med försörjningsstöd kunnat erbjudas särs-
kild anställning i maximalt ett år. Under delåret har 
åtta personer erhållit arbete. 
 
Samarbete med AF och IFO sker både genom 
strategiska samverkansträffar en gång per månad 
samt på individnivå. 
Personer som har stått långt från arbetsmarknad-
en har fått chans till arbete via kommunal an-
ställning som förmedlas av AMI. 

   

Personalen     

Alla enheter och förvaltningar är 
mönsterarbetsplatser vid utgången 
av mandatperioden. (Beslutat i KF). 

 Ett pilotprojekt på någon enhet enligt Kommu-
nals modell ”Mönsterarbetsplats” genomförs och 
utvärderas. 

 En projektplan upprättas och projekt genomförs. 

Pilotprojekt enligt mönsterarbetsplats har lagts på 
is p.g.a. kostnadsskäl.  

   

Möjligheten för verksamheter att 
starta intraprenader förstärks. (Bes-
lutat i KF). 

 Utvärdera nuvarande försök med Kunda för att 
eventuellt hitta vad som kan tillämpas mer gene-
rellt i kommunen.  

 Info till organisationen om tidigare KF beslut, där 
möjligheterna till intraprenad klargörs. 

Utvärdering av nuvarande intraprenad är tills vida-
re vilande och därför har ännu ingen marknads-
föring av intraprenadmöjligheterna skett. 

   

Äldre     

Oavsett boendeform ska äldre i Älv-
karleby kommun uppleva en social 
gemenskap utifrån sina behov. 
 
Oavsett boendeform ska äldre upp-
leva en meningsfull vardag. 
 
Alla äldre ska vara delaktiga i ut-

 Skapa träffpunkter där alla har möjligheter att 
träffas. 

 Införa biståndsbedömning på alla särskilda bo-
enden där alla kan påverkar sin egen vardag. 

 Insats som erbjuder fysisk aktivitet 

Bibliotekets arrangemang vänder sig till alla åldrar 
och besöks flitigt av äldre. Äldre lär varandra om 
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formningen av sina insatser. 
 
Alla äldre ska utifrån sin funktion er-
bjudas fysisk aktivitet. 
 
Alla äldre boende inom kommunens 
regi erbjudas bra, näringsrik mat 
serverad på ett sätt som förstärker 
aptiten. Bra mat inom äldrevården 
betyder att all mat som serveras 
smakar gott, är näringsriktig och 
motsvarar brukarnas behov. Maten 
ska kunna ätas i en trevlig miljö. 
 
Äldres trygghet. Antalet personer 
som de äldre möter inom omsorgen 
ska stå i proportion till deras önske-
mål, behov och kommunala resur-
ser. Verksamheten ska införa lista 
som tar hänsyn till att de äldres be-
hov är beaktade vid samhällsplane-
ringen. 
 
 

datorer, SeniorNet, träffas på biblioteket två gån-
ger i veckan, samt en finsk SeniorNet grupp träf-
fas en gång i veckan. Stickcafé arrangeras på bib-
lioteket två gånger i månaden. Musikarrangemang 
dagtid har arrangerats två gånger under delåret. I 
samarbete med pensionärsföreningen SPF Laxen 
hölls ett föredrag om diabetes. 

De äldre som tillfälligt eller permanent har behov 
av ”boken kommer”-service har fått det. 

Kultur och fritid har bidragit med musikupplevelser 
på äldreboendena. 

En värdegrund ska utarbetas utifrån det salutoge-
na synsättet (vad som orsakar och vidmakthåller 
hälsa), utbildningar ska förhoppningsvis kunna 

ges till personal under 2014. 

Resultaten i KPB, Kompassen, Öppna jämförelser 
och äldreguiden har resulterat i att verksamheten 
arbetar med enkätsvaren och har delvis resulterat 
i demenscentrum, d.v.s. ett utökat kvalitetsarbete. 

 Närings- och kostnadsberäkna matsedlar för 
äldreomsorgen. 

Arbetet med att skapa och erbjuda boenden den 
mat som rekommenderas av Bra mat i äldreom-
sorgen, det är ett ständigt levande dokument.   

Turism och näringsliv     

Arbeta för att näringslivsklimatet 
ska utvecklas.  
 
Synliggöra vår fina natur. 

 En företagslots eller medborgarkontor skapas 
där ”spindeln” får ett uttalat uppdrag. 

Införande av medborgarkontor planeras inför 

2014.  
  

 Arbeta aktivt med att marknadsföra kommunen.  

 Skapa en god kontakt med företagare.  

 Näringslivsstrategi. 

Rekrytering av en tillväxtstrateg planeras. 
Strategen kommer att arbeta med företags-
kontakter, marknadsföring m.m. Näringslivs-
strategi kommer att ersättas av en tillväxtstrategi. 

 Öka tillgängligheten för badgäster på 
Sandbankarna - röja Strandrågen. 

Arbetet med att röja Strandrågen är påbörjad. 
   

 Öka kunskapen om vår naturguidade turer i 
samarbete med föreningslivet och Upplands-
stiftelsen. 

Vandringar anordnade i samarbete fritid och 
föreningslivet publicerades i ett lokalt program-
blad, via samarbete med länsstyrelsen och 
upplandsstiftelsen i Utflyktsprogrammet 2013 samt 
i kommunspalten i lokaltidningen. Kommunen 
medverkade i Fallensdag och spred information 
om kommunen till besökarna. 
 
 

   

God ekonomisk hushållning ur     
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ett finansiellt perspektiv 

Årets resultat ska uppgå till minst 8 
miljoner kronor (mnkr). 

För delåret nås målet, men prognosen för helåret, 
5,2 mnkr, tyder på att målet inte kommer att nås. 

  
 

 

Soliditeten ska kontinuerligt öka och 
ett mål för mandatperioden är att 
soliditeten ska öka med 1 % årligen. 

Soliditeten uppgick 2012-12-31 till 32 %. Vid del-
årsperiodens slut uppgick soliditeten till 34 % och 
vid årsskiftet beräknas den vara nere i 31 %. 
Målet riskerar alltså att inte nås. 
 
Att soliditeten minskar från delåret till årets slut 
beror på naturliga säsongsvariationer. Den prog-
nostiserade nedgången på helårsbasis förklaras 
av höga och i huvudsak lånefinansierade investe-
ringar.   

   

Likvida medel ska i genomsnitt upp-
gå till 15 mnkr. 

Målet kommer att nås.     

 

 
Anm: Markeringen för de finansiella målen avser beräknad grad av uppfyllelse per 2013-12-31
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Kommunfullmäktiges 
prioriterade uppdrag 

Uppföljning Uppfyllelse 

Behålla en så hög nivå som möj-
ligt inom den kommunala vuxen-
utbildningen 

 Intraprenaden söker bästa möjliga sätt att utifrån 
tilldelade medel ge de kurser som det finns be-
hov av. Samverkan i regionen och införskaf-
fande av omvärldskunskap ligger med i bedöm-
ningen i ekonomiska prioriteringar. 

 Utveckling bedrivs i samverkansnätverk och 
projektform såväl som på lokal nivå.  

 All personal tillgodogör sig information från Skol-
verket beträffande förändringar och reformer  

Intraprenaden använder tilldelade medel för att så 
effektivt som möjligt ge kommuninvånarna den ut-
bildning de har behov av. Samverkan med andra 
kommuner och statliga medel från yrkesvux har 
gett ett bredare utbud och fler utbildningsplatser. 
All personal har deltagit i Skolverkets träffar kring 
nya reformer och fortsatt implementera Vux12.  

   

För att bibehålla en god kvalitet 
på Folkets Hus måste bion digi-
taliseras. 

 Kommunstyrelsen lämnar ett bidrag. 

Digitalisering av biografen är genomförd. 

   

En meningsfull fritid kan bidra till 
en meningsfull skoltid. Därför vill 
vi behålla nivåerna i förenings-
stödet 

 Nivåerna bibehålls 

Nivån för föreningsbidragets storlek har bibe-
hållits. Det har t.o.m. ökat tack vare ett tillfälligt 
bidrag till Skutskärs IF/bandy. 

   

Skapa ett ungdomsråd eller lik-
nande under kommunstyrelsen 
för att bättre följa ungdomarnas 
önskemål om sin egen fritid. 

 Diskussionsunderlag tas fram och lyfts upp till 
politiken och därefter till kommunstyrelsens ar-
betsutskott. 

Ungdomsråd kommer inte att inrättas. I stället ska 
befintliga påverkanskanaler användas. Under hös-
ten 2013 kommer en plan att tas fram, hur dessa 
kanaler ska marknadsföras. 

   

Prioritera ytterligare en social-
sekreterare för stöd till familje-
hem/kontaktfamilj-/personer. 

Budgeten förstärktes 2013.    

Förstärka budgeten för barn och 
unga. 

Budgeten förstärktes 2013 dock inte tillräckligt.    

Ge ett samlat stöd till alla familjer 
i form av en familjecentral med 
öppen förskola i samverkan med 
andra verksamheter i centrala 
delar av kommunen 

Utredning 2013 inför en budgetering 2014.    

Täcka upp behoven av ny-rek-
rytering och lokaler för nystarta-
de dagverksamheten för miss-
brukare. 

Se måluppfyllelse under Vuxna missbruk!    

För att öka medborgarnas möjlig-
het till egen försörjning och mins-
ka försörjningsstödet. 

 Se över lagstiftningen för att ge ett konkret förs-
lag på hur en anställning på bästa sätt skulle 
kunna genereras i kombination med individuellt 
stöd för att stärka individens möjlighet till annan 
försörjning. 

 Att inom befintlig budget räkna på eventuella 
vinster samt kostnader av ovanstående förslag. 

 Att se över andra möjligheter att minska och 
dämpa kostnadsökningarna inom försörjnings-
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stödet. 

Se måluppfyllelsen under Försörjningsstöd! 

Tillskapa ytterligare en förskole-
avdelning. 

En ny förskola kan tidigast stå klar 2014.    

Bibehålla den nuvarande under-
visningstiden och lärartätheten 
för att på sikt inom utbildnings- 
och omsorgsnämnden utöka 
lärartätheten. 

 Ingen besparing görs inom området och en 
översyn görs om lärartätheten är otillräcklig 
idag. 

   

Förstärka äldreomsorgen med 
ytterligare en sjuksköterska. 

I internbudgetarbetet 2013 togs denna tjänst bort 
på grund av det ekonomiska läget i nämnden. 

   

Matens kvalitet är viktigt för 
ungdomars prestationer i skolan. 
Den är också viktig för de äldre i 
våra boenden. Produktionen och 
transporten av maten är också 
viktig för vår miljö. Vi vill därför 
höja kraven på både produk-
tionen och transporterna genom 
att först sätta målet att 20% av 
den serverade maten är 
ekologisk. 

Uppdraget tas med till budgetprocessen 2014-
2016. (Kostnad 500 tkr) 

   

Älvkarleby kommun fyller 150 år 
2013. Därför vill vi ge kommun-
styrelsen uppdraget att planera 
och genomföra Älvkarleby kom-
muns födelsedag. 

150-årsfirande är genomfört i flera av kommunens 
tätorter och avslutas under första veckan i sep-
tember. 
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Lagar och normgivning 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
lagen om kommunal redovisning och rekomm-
endationer från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR) med undantag för det som redovisas 
under rubriken ”Avvikelse från redovisnings-
principer”.  
 

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

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

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

Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen 2012 för skat-
teintäkter baserades på SKL:s december-
prognos 2012 i enlighet med rekommendation 
RKR 4.2. Efter bokslutets upprättande har SKL 
publicerat en ny prognos som pekar på ett utfall 
som avviker från tidigare prognos som till sin 
helhet har tillgodogjorts perioden jan – aug. 
Prognos för slutavräkning 2013 har till 2/3 
tillgodogjorts perioden. 
 

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

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

Avskrivningstider 
Följande avskrivnings tider tillämpas normalt i 
kommunen:  
 
Byggnader och tekniska  
anläggningar   5 - 50 år 
 

Fordon, maskiner och 
inventarier 3 – 15 år            5-50 
 

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

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

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

Pensioner 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställ-
da i kommunen är beräknade enligt RIPS07. 
 
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild 
avtalspension redovisas som avsättning när det 
är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. 
Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvars-
förbindelse. 
 

Avvikelse från redovisningsprinciper 
Ingen justering av timlöner och OB-ersättning 
har gjorts. Skulden uppgår till samma belopp 
som i bokslut 2012. 
 
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2009-02-25 
upprättas ingen sammanställd redovisning, då 
kommunen ändå har god kontroll över koncern-
ekonomin. 
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Redovisningsmodell 
Nedan beskrivs redovisningsmodellens olika 
delar och sambandet mellan dessa.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investeringsredovisning 
 

Årets investeringar - 
investeringsbidrag 

=  
Nettoinvesteringar 

Kassaflödesanalys 
 

Tillförda likvida medel – 
använda likvida medel 

= 
Förändring av likvida 

medel 

DRIFTREDOVISNING 
 

Budgeterade och 
redovisade kostnader och 

intäkter för löpande 
verksamhet. 

Resultaträkning 
 

Intäkter – kostnader 
= 

Förändring av eget 
kapital. 

Balansräkning 
 

Anläggningstillgångar 
Omsättningstillgångar  

Eget kapital  
Avsättningar 

Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 

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

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





                                                                Bilaga 1: Driftbudget 2013 inkl tilläggsanslag

Nämnd Intäkter Kostnader Nettobudget

Revision:

Årsbudget 0 590 590

Justering 0 0 0

Aktuell budget 2013-08-31 0 590 590

Kommunstyrelse:

Årsbudget 4 513 46 038 41 525

Justering 0 0 0

Aktuell budget 2013-08-31 4 513 46 038 41 525

Samhällsbyggnadsnämnd:

Årsbudget 45 896 79 664 33 768

Justering tilläggsanslag kf § 54 Dragmossen 0 200 200

Aktuell budget 2013-08-31 45 896 79 864 33 968

Utbildnings- och omsorgsnämnd:

Årsbudget 43 069 383 069 340 000

Justering tilläggsbudget från 2012 KunDa 2 237 2 237

Aktuell budget 2013-08-31 43 069 385 306 342 237

Driftprojekt:

Årsbudget 0 5 510 5 510

Tilläggsanslag KF § 18, rivning villorna Tallmon 0 700 700

Aktuell budget 2013-08-31 0 6 210 6 210

Finansförvaltning:

Årsbudget 464 400 35 007 -429 393

Justering 0 0 0

Aktuell budget 2013-08-31 464 400 35 007 -429 393

Aktuellt budgeterat resultat 4 863

Alla belopp i tusental kronor
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