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Inledning 

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

Periodens resultat och budgetutfall 

För perioden januari-augusti redovisas ett resul-
tat på 20,2 miljoner kronor (mnkr). Motsvarande 
period förra året redovisades 24,2 mnkr. Resulta-
tet fördelar sig på följande sätt: 
 

  
Resultat enligt budget                         3,7 
Budgetöverskott nämnderna            16,6  
Pensioner                                           - 0,5 
Kommunalskatt                                   2,0 
Utjämningsbidrag                               - 0,9 
Interna po-påslag                            - 1,6 
Finansiella intäkter o kostnader                      1,1 
Övrigt - 0,2 
 

Det verksamhetsmässiga budgetöverskottet om 
16,6 (11,0) mnkr motsvarar en förbrukning på 
62,2 % (63,5) % av årsbudget. Den linjära rikt-
punkten (8/12-delar av årsbudgeten) är 66,7 %. 
För stor vikt ska inte läggas vid en jämförelse 
mellan förbrukningen under de åtta första måna-
derna och 8/12-delar av årsbudgeten, då årets 
fyra sista månader är kostnadsmässigt tunga.   
 
Alla nämnder redovisar en förbrukning som ligger 
under riktpunkten. Revision och driftprojekt ligger 
marginellt över. 
 
Under ”Finansförvaltningen” nedan finns kom-
mentarer om pensioner, kommunalskatt och 
statlig utjämning.  

Prognos resultat och budgetutfall 
helår 

Prognostiserat resultat för 2007 uppgår till 8,9 
mnkr, att jämföra med budgeterade 5,5 mnkr. 
Nämnderna prognostiserar ett verksamhets-
överskott på 1,2 mnkr. En jämförelse med över-
skottet för perioden januari-augusti visar tydligt 
kostnadsbelastningen under årets sista månader.  
 
Som jämförelse kan nämnas, att i delårsrappor-
ten 2006 prognostiserades i augusti ett helårs-
resultat på 15,0 mnkr. Det redovisade resultatet, f 
 
 
 

före extra nedskrivningar och avsättningar på 
totalt 9,0 mnkr, uppgick till 17,0 mnkr.  
 
Av kommunstyrelsens beräknade överskott på 
538 tkr avser 325 tkr ett fiktivt överskott för intern-
ränta. (Se vidare styrelsens verksamhets-
berättelse.)  
 
Barn- och utbildningsnämnden är den enda 
nämnd som prognostiserar ett underskott för hel-
året, 501 tkr. Större delen beror på icke budgete-
rade avvecklingskostnader. I prognosen finns inte 
medtaget risken att betala tillbaka ca 700 tkr i 
statsbidrag för personalförstärkning inom för-
skolan. Den faktiska förstärkningen har inte mot-
svarat statsbidraget.  
 
Socialnämndens budgetprognos slutar på 1,1 
mnkr. Individ- och familjeomsorgen beräknas 
svara för ett positivt utfall på 2,5 mnkr (ej tillsatt 
tjänst och lägre kostnader för placering av barn 
och unga), medan vård- och omsorg prognosti-
serar ett underskott på 1,4 mnkr (ökade insatser 
inom hemtjänsten med allt mer dubbelgång för 
att klara insatserna).  
 
Finansförvaltningens prognos för året slutar på 
netto 2,2 mnkr. Skatteintäkter ger preliminärt ett 
plus på 3,5 mnkr. Det är årets goda utveckling 
inom arbetsmarkanden och högre löneavtal än 
de senaste åren som skapar detta. Det är antalet 
arbetade timmar och timpenningens storlek som 
styr skatteintäkterna. Ökar antalet arbetade tim-
mar, så ger detta en real tillväxt för kommunen, 
medan ökade timlöner till stor del går tillbaka till 
ökade lönekostnader.  
 
Generella statsbidrag/utjämningsbidrag kommer 
att ge ett underskott 2007 på 1,5 mnkr. Progno-
sen som budgeten baserades på var för optimis-
tisk.  
 
Finansiella intäkter ger ett överskott på 1,4 mnkr, 
med prognos på samma överskott för helåret. 
Det är främst upplupna beslutade utdelningar 
från Älvkarleby Fjärrvärme AB som ger överskot-
tet. De finansiella kostnaderna kan ge ett under-
skott, kanske 200 tkr, för året, beroende på 
snabbare räntehöjningar än vad som bedömdes 
för ett år sedan. 

Finansiella mål 

Finansiella mål har inte antagits för 2007 
 

Investeringar 

Av kommunens investeringsbudget, inkl 
tilläggsanslag, totalt 29,0 mnkr, har 10,3 mnkr 
redovisats för perioden. Netto 27,4 mnkr beräk 
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nas att förbrukas under året och uppskattningsvis 
1,5 mnkr är kvar avseende pågående projekt 
som inte avslutas före årsskiftet. 
 
I investeringsredovisningen finns ytterligare in-
formation. 

Kommunens ekonomiska läge 

De senaste åren har kommunen kunnat redovisa 
positiva resultat. Fortfarande är dock kommunens 
ekonomi svag, bl a kommer vi att vid årsskiftet 
fortsatt ha en låg soliditet (långsiktig ekonomisk 
ställning) jämfört med andra kommuner och även 
jämfört med kommuner i vår storlek.  Skulden för 
pensioner uppkomna i avtal före 1998 fortsätter 
att växa, då ränte- och basbeloppsuppräkningar 
fortfarande är högre än utbetalningarna. Detta 
innebär, att vi fortsätter att lägga kostnader på 
framtida generationer, om vi inte kan generera ett 
årligt resultat på 10-12 mnkr. Detta resultat klara-
de vi 2005 och även  2006 om vi bortser från 
jämförelsestörande nedskrivningar. I bästa fall 
når vi ett sådant resultat även 2007 och vi måste 
arbeta vidare mot att nå positiva resultat även 
kommande år. Faran för kommunens ekonomi är 
inte över. 
 

Balanskravet 
Det s k balanskravet innebär enligt kommunal-
lagen, att om en kommun redovisar ett negativt 
resultat, ska detta regleras och det egna kapitalet 
återställas inom de närmaste tre åren.  
 
Eftersom kommunen redan har balanserat tidiga-
re negativa resultat och årets resultat med största 
sannolikhet ger ett positivt resultat, kommer kom-
munen inte att ha något negativt resultat att ba-
lansera kommande år. 

Viktiga händelser 

Kommunen fortsätter att öka sin befolkning. Un-
der första halvåret ökade den från 9 110 invånare 
till 9 115. Under motsvarande period 2006 mins-
kade befolkningen med 18 invånare, men ökade 
under hela året med 30. 
 

Kommunen har sålt sin andel i Älvhälsan. Gäl-
lande avtal går ut 2007-12-31. Upphandling av 
företagshälsovård från 2008-0-01 pågår. 
 

 
 

 
 

 
Beslut har tagits om en rökfri arbetsplats att gälla 
från 2007-01-01. Rökande personal har erbjudits 
hjälp till rökavvänjning.  
 

Byggandet av tågstationer i Älvkarleby och Mar-
ma fortlöper enligt planerna, medan dubbelspåret 
mellan Skutskär och Bomansberget har förskju-
tits avsevärt. 

Framtiden 

Kommunens ambition och mål är att få en eko-
nomi i balans och en långsiktigt stabil ekonomi 
med positivt resultat. Ett överskott är nödvändigt 
för att genomföra och trygga kommande invester-
ingar och även kommande stora pensionsutbe-
talningar.  
 

Arbetet med en ny översiktsplan pågår och den 
beräknas vara klar snarast möjligt.  
 

Ny sträckning av delar av E4 mellan Gävle och 
Uppsala kommer att invigas i oktober. 
 

En utredning om en samverkan för vatten- och 
avloppsverksamheten med gästrikekommuner 
utreds. Sannolikt kommer detta att genomföras 
under första halvåret 2008 och med Älvkarleby, 
Gävle, Ockelbo och Hofors kommuner som med-
verkande parter. 

AB Älvkarlebyhus 

Resultatet för perioden uppgår till 7,9 mnkr och 
motsvaras främst av ännu inte utförda stamreno-
veringar. Låg investeringsnivå och senarelagt 
underhåll har lett till högre likviditet och bättre 
finansnetto.  
 
För hela året prognostiseras ett resultat på 700 
tkr. Det är framförallt underhållskostnaderna som 
beräknas bli höga sista tertialet, 11,3 mnkr mot 
7,0 mnkr för det två första tertialen. 

Älvkarleby Fjärrvärme AB  

ÄFAB bygger f n ett fjärrvärmenät i Älvkarleby 
tätort. Byggnationen beräknas vara klar under 
slutet av året.  
 
Periodens resultat uppgår till 1,5 mnkr (budget 
1,5 mnkr) och för helåret prognostiseras ett  
resultat på 5,2 mnkr (budget 2,3 mnkr). Det är 
anslutningsavgifter till nya fjärrvärmenätet som 
genererar det goda resultatet.

. 
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PERSONALVOLYM 

 
Antal anställningar per den 31/8  (tillsvidare samt 
vikarier längre än tre månader) är 759 st, vilket 
motsvarar 665 årsarbetare. 
 
Under perioden har ca 78 100 timmar utförts av 
timanställd personal. Detta motsvarar ca 46 års-
arbetare.  

LÖNEKOSTNADER, ARVODEN MM 

 
Kostnaden (exkl PO) för löner, arvoden och er-
sättningar  till personal, förtroendevalda, upp-
dragstagare m fl  uppgick under perioden till  
113,3 mnkr. Motsvarande för år 2006 uppgick till 
107,6 mnkr. 
 
Sjuklönekostnaden 
Sjuklönekostnaden för arbetsgivarperioden (dag 1 
– 14 samt 10% dag 15-90) uppgår till 1,5 mnkr. En 
ökning med 76 tkr jämfört med samma period 
föregående år. 
 

Medfinansiering av hel sjukpenning 

Den särskilda sjukförsäkringsavgiften avskaffades 
fr om november 2006. 

MERTID / ÖVERTID 
 
Totala antalet mertids-/övertidstimmar för perio-
den är 9 883 timmar. Jämfört med föregående år 
är det en ökning med 2 % då antalet timmar upp-
gick till 9 770. 

Genomsnittligt antal utförda mertidstimmar per 
anställd och år, tillsvidare och visstidsanställda 

 

SJUKFRÅNVARO 

 
Korttidssjukfrånvaron har ökat med 8 % (0,4 dgr/anst) 
 

Jämfört med samma period föregående år har den totala 
sjukfrånvaron ökat med 1 % (0,4 dgr/anst).   
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 Redovisning Prognos 
Avvikelse bud-

get/ Redovisning 
 jan-aug 2007 helår 2007 prognos 2007 jan-aug 2006 

     
Revision     
Intäkter 0 0 0 0 
Kostnader 411 550 0 304 
Nettokostnader 411 550 0 304 
     
Kommunstyrelse     
Intäkter 45 195 69 792 2 087 38 181 
Kostnader 79 537 124 593 -1 549 73 284 
Nettokostnader 34 342 54 801 538 35 103 
     
Bygg- och miljönämnd     
Intäkter 684 1 102 0 965 
Kostnader 2 872 4 602 0 2 603 
Nettokostnader 2 188 3 500 0 1 638 
     
Kultur- och fritidsnämnd     
Intäkter 3 919 6 058 2 657 3 108 
Kostnader 11 920 18 253 -2 452 10 841 
Nettokostnader 8 001 12 195 205 7 733 
     
Barn- och utbildningsnämnd     
Intäkter 10 601 13 592 1 211 14 184 
Kostnader 111 981 181 093 -1 712 111 096 
Nettokostnader 101 380 167 501 -501 96 912 
     
Socialnämnd     
Intäkter 15 598 23 729 4 031 12 277 
Kostnader 99 668 154 553 -2 915 93 333 
Nettokostnader 84 070 130 824 1 116 81 056 
     
Driftprojekt     
Intäkter 288 405 405 122 
Kostnader 660 897 -557 410 
Nettokostnader 372 492 -152 288 
     
Finansförvaltning     
Intäkter  259 056 388 064 2 964 255 064 
Kostnader 8 108 9 309 -809 7 851 
Nettokostnader -250 948 -378 755 2 155 -247 213 
     
SUMMOR     
Intäkter 335 341 502 742 13 355 323 901 
Kostnader 315 157 493 850 -9 994 299 722 
Nettokostnader -20 184 -8 892 3 361 -24 179 
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 Redovisning Prognos 
Avvikelse bud-

get/ Redovisning 
 jan-aug 2007 helår 2007 prognos 2007 jan-aug 2006 

     
Kommunstyrelse      
Inkomster 506 0 0 4 400 
Utgifter 10 042 24 513 1 536 15 265 
Nettoutgifter 9 536 24 513 1 536 10 865 
     
Kultur- och fritidsnämnd     
Utgifter 0 200 0 146 
     
Barn- och utbildnings-
nämnd     
Utgifter 333 1 386 0 154 
     
Socialnämnd     
Utgifter 392 1 341 0 37 
     
S:A NETTOINVESTER-
INGAR 10 261 27 440 1 536 11 202 
     
============================================================================ 
     
     
Sammanställning över större investeringsutgifter januari-aug   
     
Projektering omb. Rotskärs-
skolan 1 063    
Projektering VA-verk 2 073    
Ombyggnation Fjärilsvägen 810    
NY tändn.anl samt elmät. 531    
VA Rotskär 478    
Frekvensstyrning kronsågen 636    
Sanering va-ledningar 420    
Ny servicebil 369    
Tågstopp Marma 308    
Tågstopp Älvkarleby 305    
IT-investeringar 280    
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 Not Redovisning Prognos 
Avvikelse 
budget/ Redovisning 

  jan-aug 2007 helår 2007 prognos 2007 jan-aug 2006 

      
Verksamheternas intäkter 1 56 271 75 128 12 341 41 911 
Verksamheternas kostnader 2 -275 350 -425 452 -11 846 -248 077 
Avskrivningar 3 -9 196 -13 339 -389 -8 515 
      
Verksamh. nettokostnader  -228 275 -363 663 106 -214 681 
      
Skatteintäkter 4 212 581 319 301 3 501 205 891 
Gen statsbidrag/utjämning 5 37 045 55 496 -1 404 35 012 
Finansiella intäkter 6 2 591 3 158 1 358 1 291 
Finansiella kostnader   -3 758 -5 400 -200 -3 334 
      
Resultat före e o poster  20 184 8 892 3 361 24 179 
      
Extraordinära intäkter      
Extraordinära kostnader           
      

PERIODENS RESULTAT  20 184 8 892 3 361 24 179 
      
      
============================================================================ 
      
      
  Redovisning Prognos   
  jan-aug 2007 helår 2007   
Verksamheternas intäkter     
Från driftbudgeten  335 341 502 742   
avgår interna poster  -20 225 -39 716   
avgår internränta  -6 628 -9 943   
avgår utjämning  -37 045 -55 496   
avgår finansiella intäkter  -2 591 -3 158   
avgår skatteintäkter  -212 581 -319 301   

Summa externa intäkter  56 271 75 128   
      
Verksamheternas kostnader     
Från driftbudgeten  315 157 493 850   
avgår interna poster  -20 225 -39 716   
avgår internränta  -6 628 -9 943   
avgår avskrivningar  -9 196 -13 339   
avgår finansiella kostnader -3 758 -5 400   

Summa externa kostnader 275 350 425 452   
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  Not Redovisning Prognos 
Avvikelse 
budget/ Redovisning 

   jan-aug 2007 helår 2007 prognos 2007 jan-aug 2006 

       
TILLGÅNGAR      
       
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar      
 Mark, byggn o tekniska anläggn 7 214 075 226 980  210 918 
 Maskiner och inventarier 8 8 084 8 213  13 181 
Finansiella anläggningstillgångar 9 33 525 45 096   34 553 
Summa anläggningstillgångar  255 684 280 289 11 859 258 652 
       
Omsättningstillgångar      
Förråd m m  64 63  77 
Fordringar  10 40 225 31 417  30 684 
Kortfristiga placeringar 11 934 940  847 
Kassa och bank 12 17 438 8 305   31 392 
Summa omsättningstillgångar  58 661 40 725 2 375 63 000 
       
SUMMA TILLGÅNGAR  314 345 321 014 14 234 321 652 
       
       
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, 
SKULDER     
       
Eget kapital 13 101 855 90 563 -4 858 99 040 
 därav periodens resultat  20 184 8 892 3 361 24 179 
       
Avsättningar      
 Pensioner 14 8 456 9 179  5 731 
 Löneskatt på pensioner 15 2 050 2 227  1 390 
  Övriga avsättningar 16 3 634 3 634   5 123 
Summa avsättningar  14 140 15 040 5 720 12 244 
       
Skulder      
 Långfristiga skulder 17 132 982 141 670 9 947 147 998 
  Kortfristiga skulder 18 65 368 73 741 3 889 62 370 
Summa skulder  198 350 215 411 13 836 210 368 
       
SUMMA EGET KAPITAL,       
 AVSÄTTNINGAR, SKULDER  314 345 321 014 14 698 321 652 
       
============================================================================== 
       
Ansvarsförbindelser för pensioner  173 118 174 275  157 619 
Borgensförbindelser  175 820 175 391  144 425 
 

 

 

 

 

 



 

Kassaflödesanalys (tkr) 
 

 8

      

 Not Redovisning Prognos 
Avvikelse 
 budget/ Redovisning 

  jan-aug 2007 helår 2007 prognos 2007 jan-aug 2006 
DEN LÖPANDE VERKSAMHE-
TEN      
      
Årets (periodens) resultat  20 184 8 892  24 179 
Justering för avskrivningar  9 196 13 339  8 515 
Outredd differens     -17 
Justering för gjorda avsättningar  1 380 2 280  -1 567 
      
Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital  30 760 24 511 5 566 31 110 
      
Kortfristiga fordringar  -3 808 5 000  -5 574 
Förråd  -9 -8  -42 
Kortfristiga skulder  -8 374 -1  -7 233 
      

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  18 569 29 502 10 557 18 261 
      
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
      
Investering i materiella anl tillgång-
ar 19 -10 261 -27 440  -11 202 
Försäljning av materiella anl till-
gångar 20 0 0  422 
Investering i finansiella anl tillgångar  0   
Försäljning av finansiella anl tillgångar  0  429 
      

Kassaflöde från investerings-
verksamheten  -10 261 -27 440 -7 015 -10 351 
      
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
      
Ökning av långfristiga skulder  0 12 000  21 000 
Minskning av långfristiga skulder  -5 436 -8 748  -6 474 
Ökning av långfristiga fordríngar   -12 000   
Minskning av långfristiga fordríngar 21 429 858   
Kassaflöde från finansierings-
verksamheten  -5 007 -7 890 1 110 14 526 
      
      
ÅRETS KASSAFLÖDE (inkl kortfr plac) 3 300 -5 827 4 653 22 436 
      
      
Likvida medel vid periodens början  15 072 15 072  9 802 
Likvida medel vid periodens slut  18 372 9 245  32 238 
      

Årets kassaflöde enligt balans-
räkningen  3 300 -5 827 4 653 22 436 
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Not  Delår 2007 

   
1 Verksamheternas intäkter  
 Från driftredovisningen 335 341 
 Interna poster -20 225 
 Internränta -6 628 
 Utjämning -37 045 
 Finansiella intäkter -2 591 
 Skatteintäkter -212 581 
 Summa  56 271 
   
2 Verksamheternas kostnader  
 Från driftredovisningen 315 157 
 Internränta -6 628 
 Avskrivningar -9 196 
 Övriga interna kostnader -20 225 
 avgår finansiella kostnader -3 758 
 Summa 275 350 
   
3 Avskrivningar  
 Kommunen följer Sveriges Kommuners och Landstings   
 rekommendationer för avskrivningstider  
   
4 Skatteintäkter  
 Preliminära medel för januari-augusti 210 275 
 Preliminär slutavräkning för 2006 (hela beloppet) -861 
 Prognos avräkning 2007 (8/12-delar av) 3 167 
 Summa 212 581 
   
5 Generella statsbidrag/utjämning  
 Inkomstutjämning 42 471 
 Kostnadsutjämning -7 128 
 Regleringsbidrag -avgift 5 530 
 Bidrag för LSS utjämning 145 
 Nationell utjämning LSS -3 973 
 Summa 37 045 
   
6 Finansiella intäkter  
 Räntebidrag Tallmon 43 
 Utdelning från de kommunala bolagen 1 566 
 Räntor på likvida medel och utlåning 981 
 Summa 2591 
   
7 Materiella anläggningstillgångar  
 Markreserv  
 Ingående värde 12 375 
 Periodens investeringar 0 
 Avskrivningar -36 
 Försäljningar 0 
 Utgående värde 12 339 
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Not  Delår 2007 
 Verksamhetsfastigheter  
 Ingående värde 108 871 
 Periodens investeringar  
 Avskrivningar -4 156 
 Försäljningar  0 
 Utgående värde 104 715 
   
 Publika fastigheter  
 Ingående värde 27 016 
 Periodens investeringar 0 
 Avskrivningar -689 
 Utgående värde 26 327 
   
 Fastigheter för annan verksamhet  
 Ingående värde 57 700 
 Periodens investeringar 0 
 Avskrivningar -3 028 
 Utgående värde 54 672 
   
 Exploateringsmark  
 Ingående värde 7 915 
 Avskrivningar 0 
 Försäljningar 0 
 Utgående värde 7 915 
   
 Summa mark, byggnader o tekniska anläggningar  
 Ingående värde 213 877 
 Periodens investeringar 0 
 Avskrivningar -7 909 
 Försäljningar 0 
 Summa utgående värde 205 968 
   
8 Maskiner och inventarier  
 Maskiner  
 Ingående värde 767 
 Periodens investeringar 0 
 Avskrivningar -187 
 Utgående värde 580 
   
 Inventarier  
 Ingående värde 5 870 
 Periodens investeringar 0 
 Avskrivningar -939 
 Försäljningar 0 
 Utgående värde 4 931 
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Not  Delår 2007 
 Bilar och andra transportmedel  
 Ingående värde 578 
 Periodens investeringar 0 
 Avskrivningar -160 
 Försäljningar 0 
 Utgående värde 418 
   
 Summa maskiner, inventerier m m  
 Ingående värde 7 215 
 Årets investeringar 0 
 Avskrivningar -1 286 
 Försäljningar 0 
 Summa utgående värde 5 929 
   
9 Finansiella anläggingstillgångar  
 Aktier och andelar  
 Aktier och andelar i externa föreningar och företag 62 
 Aktier i AB Älvkarlebyhus 5 000 
 Aktier i Älvkarleby Kommunhus AB 2 650 
 Summor aktier och andelar 7 712 
   
 Obligationer och värdepapper  
 Revers Gästrike Räddningstjänst 777 
 Övriga värdepapper 20 
 Summor obligationer och värdepapper 797 
   
 Långfristiga fordringar  
 HSB BRF 203 122 
 Revers Älvkarleby Kommunhus AB 24 877 
 Summor långfristiga fordringar 24 999 
   
 Grundfondskapital Stiftelsen Älvkarlebyhus 17 
   
 Summa finansiella anläggningstillgångar 33 525 
   

10 Fordringar  
 Kundfordringar 7 149 
 Fordringar hos anställda 117 
 Kortfristig del av långfristig fordran 828 
 Moms 1 746 
 Interimsfordringar 15 534 
 Övriga kortfristiga fordringar 10 377 
 Upplupna skatteintäkter 4 274 
 Upplupna ränteintäkter 200 
 Summa fordringar 40 225 
   



 
Noter 
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Not  Delår 2007 
11 Kortfristiga placeringar  
 Aktier och andelar 932 
 Obligationer och förlagsbevis 2 
 Summa kortfristiga placeringar 934 
   

12 Kassa och bank  
 Kontantkassa 6 
 Plusgiro 19 
 Bank 17 413 
 Summa kassa och bank 17 438 
   

13 Eget kapital  
 Ingående värde 81 671 
 Årets resultat 20 184 
 Utgående värde 2/ 101 855 
   
 2/ Varav underhållsfond Sandören 586 
   

14 Pensioner  
 Avsatt till pensioner exkl garanti- och visstidspensioner 8 456 
 Avsatt till garanti- och visstidspensioner 0 
 Summa avsatt till pensioner 8 456 
   

15 Löneskatt på pensioner  
 Löneskatt, 24,26 %, på pensionsavsättningar enligt ovan 2 050 
   

16 Övriga avsättningar  
 Omstruktureringskostnader för uppsagd personal inom  
 vård och omsorg samt städ- och kostverksamhet.  
 Avsättningen inkluderar påslag för löneskatt 1 184 
 Sluttäckning av deponier 2 450 
 Summa övriga avsättningar 3 634 
   

17 Långfristiga skulder  
 AB Älvkarlebyhus 10 800 
 Banker 98 846 
 Övriga kreditinstitut 23 336 
 Summa långfristiga skulder 132 982 
   



 
Noter 
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Not  Delår 2007 
18 Kortfristiga skulder  
 Kortfristig del av långfristig upplåning (amorteringar  
 året efter periodslutet) 8 673 
 Leverantörsskulder  10 495 
 Momsskuld 760 
 Personalens källskatter, arbetsgivaravgifter m m 8 298 
 Upplupna löner inkl personalomkostnader 4 381 
 Upplupna semesterlöner inkl personalomkostnader 13 335 
 Upplupna räntekostnader 942 
 Upplupen pension individuell del inkl löneskatt 8 210 
 Interimsskulder 10 197 
 Övriga kortfristiga skulder 77 
 Summa kortfristiga skulder 65 368 
   

19 Årets investeringar  
 Årets investeringar framgår av investeringsredovisningen.  
   

20 Försäljning av materiella anläggningstillgångar  
   
   
 Summa försäljning av materiella anläggningstillgångar  
   

21 Minskning av långfristiga fordringar  
 Älvkarleby Kommunhus AB 384 
 HSB BRF 203 45 
 Summa minskning av långfristiga fordringar 429 
   

22 Ansvarsförbindelser pensioner   
 Ingående pensionsskuld 137 459 
 Ränteuppräkning 2 749 
 Basbeloppsuppräkning 2 327 
 Utbetalningar -2 971 
 Övrig post -245 
 Ansvarsförbindelse per 31 augusti 139 319 
 Löneskatt 24,26 % 33 799 
 Summa ansvarsförbindelser pensioner 173 118 
   

23 Borgensförbindelser  
 Kommunala bolag 165 511 
 Kommunalt förlustansvar 40 % av låneskulden 695 
 Bostadsrättsföreningar 8 809 
 Övriga borgensförbindelser 1 234 
 Summa borgensförbindelser 176 249 
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Driftredovisning 
Redovisning 

jan – aug 2007 
Prognos helår 

2007 
Avvikelse budget/ 

prognos 2007 
Redovisning  

jan – aug 2006  

Intäkter 45 195 69 792 2 087 38 181 

Kostnader 79 537 124 593 - 1 549 73 284 

Nettokostnader           34 342 54 801 538 35 103 
 
Driftprojekt-
redovisning 

Redovisning 
jan – aug 2007 

Prognos helår 
2007 

Avvikelse budget/ 
prognos  2007 

Redovisning  
jan – aug 2006  

Intäkter 282 400 400 122 

Kostnader 655 773 - 533 361 

Nettokostnader 373 373 - 133 239 

Ansvarsområde 

I kommunstyrelsens ansvarsområden ingår  
bl a kommunövergripande planering och utred-
ning, växel/reception, nämndadministration, eko-
nomi- IT- tele- och personalfunktioner, näringsliv 
och turism samt teknisk verksamhet. 

Budgetutfall 

Driftredovisning 
Bad, lekplatser, exploateringsfastigheter och 
sommarväghållning visar på positiva utfall. För 
bad och lekplatser är sommaren den tid då mer-
parten av kostnaderna uppstår.  
 
Vägbeläggningsarbeten pågår och försäljning av 
tomtmark på Rotskär (ej budgeterade intäkter) 
utgör det största positiva utfallet för tekniska av-
delningen. 
 

Negativt utfall för gatubelysningen där kostnaden 
för skötsel och reparationer blivit markant högre 
än beräknat. 
 
Driftprojektredovisning 
Projektet ”Resurscentrum för kvinnligt entrepre-
nörskap” är inte budgeterat, vilket förklarar den 
kraftiga budgetavvikelsen. Kommunens åtagande 
uppgår till 100 tkr. 
 
Investeringsbudget 
Den totala investeringsbudgeten är på 26,0 mnkr 
varav 7,9 mnkr är tilläggsanslag från 2006. För-
brukat per augusti är 9,5 mnkr. Total prognos är 
24,5 mnkr.  
 

Större projekt som pågår eller har utförts i år är 
projektering för ombyggnad av Rotskärsskolan, 
fortsättning på projektet ny tändningsanläggning 
och elmätare för vägbelysningen, sanering av va-
ledningar, hiss i kommunhuset, tågstopp i Älvkar-
leö och Marma, ombyggnad av Fjärilsvägen, va-  
 

 

 
och gata Rotskär, försköning Bodaån, ombyggnad 
av Skutskärs reningsverk, ombyggnad av pump-
stationer och närvärme till Sörgärdets skola, Ös-
tangård samt Lindgården.  
 
Budgeterade 1,1 mnkr inom IT avseende server- 
konsolidering kommer inte att genomföras under 
2007 i avvaktan på eventuellt IT-samarbete med 
grannkommun. 

Prognos för helåret 

Tekniska avdelningens prognos är nu plus 300 tkr. 
Kostnadsprognosen är 1,4 mnkr i underskott och 
intäktsprognosen 1,7 mnkr i överskott.   
 
Personalkostnader för park överskrids med anled-
ning av att kommunen inte får bidrag för handle-
dare till plusjobbare. Arbeten som utförs av plus-
jobbare såsom nedtagning av träd, röjning mm 
genererar kringkostnader. Total prognos för park-
verksamheten är 347 tkr i underskott. 
 
Reparation av maskiner, höga elkostnader mm 
kan ge ett underskott för Skutskärs IP på 300 tkr. 
 
Gatubelysningens prognos är minus 140 tkr. Det 
är kostnad för skador/tilläggsarbeten, kabelfel mm 
som utfördes dels i slutet på 2006 och dels i år. 
 
Exploateringsfastigheternas prognos blir drygt 1,0 
mnkr i överskott. Tomtmarksförsäljning på Rotskär 
har skett, vilket inte har budgeterats. 
 
Prognosen för vatten och avlopp pekar på ett 
underskott. Intäktssidan blir ca 700 tkr högre än 
budget . Det är anslutningsavgifter va för tomterna 
på Rotskär samt  va-avgift för spillavlopp från 
Furuvik som genererar överskottet. Kostnadssidan 
blir 960 tkr högre än budget p.g.a. nedskrivning av 
anläggningstillgångar till ett belopp av 884 tkr och  
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haveri på datoriserat styr- och övervakningssy-
stem.  
 
AB Älvkarlebyhus kostnader för förvaltning av 
kommunens fastigheter för drift och underhåll för 
perioden redovisar ett överskott på 400 tkr. Års-
prognosen beräknas bli densamma. Det är el- och 
personalkostnader som bidrar till det positiva re-
sultatet.  
 
Kommunens egen fastighetsdel redovisar ett un-
derskott med 104 tkr, det är energi-
effektiviseringsåtgärder som har utförts på vissa 
fastigheter. Total prognos för fastigheterna är 296 
tkr i överskott. 
 
Ekonomiavdelningen prognostiserar + 400 tkr. 
Merparten, 325 tkr, kan betraktas som ett fiktivt 
överskott. Det avser minskade internräntor, med 
anledning av nedskrivning 2006 av bred-
bandsinvesteringar. Motsvarande underskott finns 
under finansförvaltningen. I övrigt något lägre 
kostnad än beräknat.  
 
Prognosen för övriga avdelningar ligger nära bud-
get. 

Mål och måluppfyllelse 

Mål 
Utveckla och finna samverkansformer för att säkra 
verksamheternas kvalitet till lägre kostnader 
 
Uppfyllelse 
En utredning om en eventuell sammanslagning av 
va-verksamheten i Älvkarleby kommun och gästri-
kekommunerna (utom Sandviken) i aktiebolag  
håller på att slutföras. Med stor sannolikhet kom-
mer en sammanslagning att ske någon gång un-
der första halvåret 2008. 
 
Kontakter har tagits med grannkommuner för en 
eventuell IT-samverkan. En samverkan kan ge 
effekt tidigast under 2008. 
 
Mål 
Få fler kommunmedborgare att engagera sig i 
kommunala angelägenheter 
 
Uppfyllelse 
Målet är ännu inte uppnått. En student vid Lunds 
Universitet har under försommaren gjort ett exa-
mensarbete utifrån kommuninvånarnas möjlighet 
till delaktighet och inflytande. Förvaltningen har för 
avsikt att göra analyser utifrån detta arbete för 
eventuella åtgärder. 
 
Mål 
Förbättra näringslivsklimatet så att före-
tagsetableringen ökar 
 

 
Uppfyllelse 
Det lokala och regionala arbetet med att utveckla 
turist- och näringslivsfrågorna i kommunen fortsät-
ter i enlighet med den fastställda marknads- och 
verksamhetsplan som avdelningen upprättat. Hög 
prioritet har lagts vid att skapa mötesplatser för 
lokala företagare samt att regelbundet producera 
och distribuera nyheter till de drygt 400 privata 
företag som finns i Älvkarleby kommun. 
 
En indikation att kommunen är på rätt väg är att i 
Svenskt Näringslivs senaste ranking av företags-
klimatet i Sveriges kommuner, har Älvkarleby 
klättrat 87 placeringar till plats 143 – den femte 
största förbättringen bland alla kommuner.  
 
Mål 
Skapa en bra arbetsmiljö, såväl psykosocial som 
fysisk, och därigenom minska sjukskrivningarna 
 
Uppfyllelse: 
Det förebyggande arbetet med friskvårdsinsatser 
fortsätter för de anställda. Långtidssjuk-
skrivningen, fler än sextio dagar, har minskat. 
Däremot har den totala sjukfrånvaron tyvärr ökat 
något. Det återstår att analysera orsakerna. 

Viktiga händelser 

Under perioden har en gemensam utbildnings-
serie hållits för både politiker och samtliga chefer 
under medverkan av Axel Danielsson.  
 
Ett kompetensutvecklingsprojekt med stöd av Mål 
3 medel pågår för all personal inom kommun-
styrelsens förvaltning. Projektet avslutas under 
hösten. Under våren har även en arbets-
miljöutbildning genomförts för samtliga chefer och 
skyddsombud. 
 
Vårt avtal med Älvhälsan upphör vid årsskiftet och 
i samband med detta har en upphandling genom-
förts. 
 
Arbetet med att ta fram ett samverkansavtal fort-
skrider och planeras vara klart till hösten.  
 
Vid årsskiftet genomfördes rökfri arbetstid för 
samtliga verksamheter i kommunen, beslutet om-
fattar även förtroendevalda. Stödåtgärder i sam-
band med beslutet har erbjudits till den personal 
som önskar sluta röka. 
 
Upptåget började i juni månad med helgtrafik. 
 
Älvkarleby kommun deltar aktivt i näringslivs-
utvecklingen på regional nivå genom ett kontinuer-
ligt samarbete med näringslivsavdelningar i Upp-
land och Gästrikland samt regionförbundet i Upp-
sala län. 
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Lokalt anordnas med regelbundenhet frukost- och 
lunchmöten, temaseminarier med fokus på lokala 
företagare, föreläsningar samt enskilda företags-
besök. 
 
Kommunens befolkning ökade under första halv-
året med 5 invånare, från 9 110 vid årsskiftet till 9 
115 .  

Framtiden 

Nya och förbättrade kommunikationer, ny motor-
väg mot Uppsala invigs i oktober, det fortsätta 
arbetet med Dragon gate, möjligheten till attraktivt 
boende är några faktorer som skapar goda asso-
ciationer om bygden och som på sikt kommer att 
leda till ökad tillväxt. 
 

 
 
Under hösten fortsätter kompetensutvecklings-
insatserna för cheferna med bl a rehabiliterings- 
utbildning, arbetsrättsutbildning för chefer, kris-
hantering och stöd, utbildning i rekryterings-
processen samt fortsatt utvecklingsarbete för 
kommunstyrelsens avdelningar med stöd av EU 
Mål 3-medel. 
 
Under 2007 kommer kommunens webbplats att 
arbetas om, för att bli mer informativ och få en 
bättre layout. Även ett intranät för kommuninternt 
behov kommer att införas under året. Båda tas i 
drift efter nyår. 
 
Kommunen kommer från den 1 oktober 2007 att 
köpa konsumentvägledning av Konsument Gä-
strikland.
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Ansvarsområde 

Bygg- och miljönämnden är en myndighet som bl 
a bevakar att lagar inom bygg- och miljöområdet 
följs.  
 
Nämnden har också ansvar i trafik- och natur-
vårdsfrågor. Den ger även service till kommunin-
vånare, företag, organisationer och annan offent-
lig förvaltning. 
 
Byggavdelningen svarar för bebyggelsereglering 
genom översikts- och detaljplanering samt bygg-
lovshantering. Den har även ansvar för trafikfrå-
gor, brandfarliga varor och cisterner. 
 
Miljöavdelningen har ansvar i hälsoskydds-, na-
tur- och andra miljöfrågor samt energirådgivning. 
Den utövar bl a tillsyn enligt livsmedels- och djur-
skyddslagstiftningen, miljöbalken och andra la-
gar.  

Budgetutfall  

Utfallet har i allt väsentligt varit enligt budget 

Prognos för helåret 
Nämndens strävan är att nå en nettokostnad 
enligt budget.  

Driftprojekt 

Driftprojektbudgeten avser översiktsplan och 
naturvårdsprojekt.  

Mål och måluppfyllelse 

Miljöavdelningen kommer att få svårt att uppfylla 
målen i verksamhetsplanen på grund av nyrekry-
tering av personal. Ambitioner vad gäller över-
siktsplanering har inte helt kunnat fullföljas. 

Viktiga händelser 

Byggandet av pendeltågstationer i Älvkarleby 
och Marma har förlöpt planenligt. Planerna på 
utbyggnad av dubbelspår mellan Skutskär och 
Bomansberget har emellertid förskjutits avsevärt. 
 
Arbete för att göra Bodaåns stränder i Skutskärs 
centrum mer tillgängliga och inbjudande för all-
mänheten har inletts. 
 
Miljöchef/livsmedelsinspektör Hjördis Olson 
Bergström har gått i pension. En ny chef har 
tillsatts för bygg- och miljöförvaltningen.  
 
Personalsituationen är något instabil på grund av 
långtidssjukskrivning och nyrekryteringar. Rekry-
tering av ny planarkitekt har inletts Miljöavdel-
ningen har fått en liten förstärkning med en ny 
miljöinspektör som kommer att arbeta heltid med 
livsmedel och hälsoskydd.  
 
Energirådgivningen kommer att köpas av det 
lokala energikontoret Gävle-Dala Energikontor 
fram till årsskiftet. Nämnden köper juristtjänst till 
stöd i myndighetsutövningen. 

Framtiden 

Med tillkomst av pendeltågstrafik och utbyggnad 
av E4 och med en allmänt gynnsam ekonomisk 
utveckling kan förväntas en fortsatt efterfrågan på 
attraktiva tomter. En ny översiktsplan och flera 
detaljplaner för bostadstomter ska färdigställas 
snarast möjligt. 
 
Intresset för etablering av vindkraft på land har 
ökat markant och torde komma att kräva ökade 
planeringsinsatser. Undersökningar, kontrollpro-
gram och åtgärder på förorenade områden ska 
komma till stånd genom förelägganden eller frivil-
liga åtaganden från ansvariga.  
 
 

Driftredovisning 
Redovisning 

jan – aug 2007 
Prognos helår 

2007 
Avvikelse budget/ 

prognos 2007 
Redovisning  

jan – aug 2006  

Intäkter 684 1 102 0 965 

Kostnader 2 872 4 602 0 2 603 

Nettokostnader           2 188 3 500 0 1 638 
 
Driftprojektredo-
visning 

Redovisning 
jan – aug 2007 

Prognos helår 
2007 

Avvikelse budget/ 
prognos 2007 

Redovisning  
jan – aug 2006  

Intäkter 5 5 0 0 

Kostnader 54 124 24 49 

Nettokostnader 49 119 24 49 
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Idag saknar kontoret kompetens inom djur-
skyddstillsynen. Ambitionen är att komma över-
ens med någon grannkommun att köpa denna 
tjänst.  
 
En ny EU-förordning för kemikaliehantering kan 
komma få konsekvenser för hur och om kommu-
nen ska sköta kemikalietillsynen.  
 
Energirådgivning kommer att fortsätta med råd-
givning till privatpersoner och företag. 
 
Klagomål på vedeldning är relativt vanliga varför 
vi kommer att ingå i projekt som SMHI och ITM 
driver Syfte är att ta fram en modell för beräkning 
av vedeldningens påverkan på luftföroreningshal-
ten  
 
Ansökan om pengar till ett lokalt naturvårds-
projekt med syfte att upprätta en grönstrukturplan  

 
 
för kommunen har beviljats och arbete har inletts. 
Projektet Älvkarleby natur fortsätter och slutförs 
år 2007.  
 
Länsstyrelsen arbetar med ett naturreservats-
förslag som täcker större delen av Älvkarleby 
kommuns kuststräcka. Ett kommunalt naturreser-
vat på Rotskär samt norra delen av Holmarna 
diskuteras tillsammans med Upplandsstiftelsen.  
 
Det är av stor vikt att nämnden även i fortsätt-
ningen ges möjlighet att bedriva miljö- och natur-
vårdsarbete utöver det tillsynsarbete som krävs 
enligt lag. 
 
Det är också av stor vikt att möjlighet ges till 
kompetensutveckling för att kunna bistå med 
önskvärd service och sakkunskap.   
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Driftredovisning 
Redovisning 

jan – aug 2007 
Prognos helår 

2007 
Avvikelse budget/ 

prognos 2007 
Redovisning jan–

aug 2006  

Intäkter 3 919 6 058 2 657 3 108 

Kostnader 11 920 18 253 -2 452 10 841 

Nettokostnader 8 001 12 195 205 7 733 

Ansvarsområde 

Fritidsverksamhet:  
Stöd till kommunens föreningar, uthyrning/ bok-
ning av kommunala lokaler, fritidsgårdsverk-
samhet, friluftsliv, lovverksamhet, övrig ung-
domsverksamhet. 
 
Biblioteksverksamhet:  
Huvudbibliotek, Boken kommer-verksamhet. Bibli-
oteksservice till boende på Tallmon, Arbetsplatsut-
låning Stora Enso samt utlåningssnurror i allmän-
na lokaliteter runt om i kommunen. 
 
Kulturverksamhet:  
Teater-, musik-, kulturprogram och utställningar. 
 
Flyktingmottagande:  
Organisera mottagande och introduktion för kom-
munplacerade flyktingar. 
 
Resursgruppen:  
Samordnarfunktion för resursgruppen 

Prognos för helåret 

Ingen större förväntad avvikelse mot nettoram. 

Mål och måluppfyllelse 

Mål 
Kommunens invånare ska ha tillgång till ett 
aktivt liv för att bidra till att minska ohälsotalen i 
kommunen 
 
Uppfyllelse 
Det är svårt att mäta om verksamheten har 
bidragit till att minska ohälsotalen i kommunen.  
 
Mål 
Utbudet av aktiviteter och arrangemang ska öka 
eller åtminstone bibehållas. 
 
Uppfyllelse 
Vi svarar mot uppsatta mål. Största utbudet av 
aktiviteter kommer att förläggas under hösten. 
  
 
 
 

 

 
 
Mål 
Biblioteket och dess utbud ska öka sin tillgäng-
lighet och öka sin del i det livslånga lärandet 
 
Uppfyllelse: 
Vi jobbar vidare för att göra biblioteket tillgäng-
ligt med fokus på brukaren. Vi har god service 
till de studerande och den nya informationsdis-
ken kommer att vara anpassad för rullstols-
burna vilket den nuvarande inte är. 
 
Se också under biblioteksverksamhet och på-
gående projekt. 

Viktiga händelser 

Fritidsverksamhet 
Team 789-verksamheten fortsätter enligt uppsatta 
mål.  
 
Tjugonio föreningar ordnade aktiviteter för barn 
och ungdomar under sportlovet via årets Laxpass 
sportlovsprogram, som delades ut till skollediga 
ungdomar.  
 
Tjugonio föreningar ordnade också aktiviteter 
under sommarlovet via Laxpasset sommarhäfte, 
som delades ut till skollediga ungdomar. 
 
Träffpunkten på sporthallen Rotskär har haft öppet 
enligt avtal med Skutskärs IBK. Träffpunkten har 
varit välbesökt av ungdomar. I februari tillsattes 
fritidsledartjänsten på Träffpunkten. Verksamhe-
ten är under utveckling. Sommaröppet under juli 
och lägerresa till västkusten i augusti. 
 
Fritidsgården Oasen har varit öppen tisdag-fredag 
med i snitt ca 50-60 besökare per dag i en väl 
fungerande verksamhet. Exempel på aktiviteter: 
målarkurs, pingis, biljard, innebandy, fotboll, bad-
resa, frågesport, påsksmällen m.m. 
 
Nordupplands skoterklubb sköter Upplandsleden 
etapp 11, enligt skötselplan. 
 
Föreningskonferens 27-28 april. 45 personer re-
presenterade 21 föreningar. Resan gick till Åland. 
Temat var ”Folkhälsa”.  Mycket uppskattat! 
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Biblioteksverksamhet 
Arbetet med Medieplanen fortskrider som  
planerat.  
 
Under början av året samlade vi vårt försäljnings-
material i en hörna som vi kallar ”Lilla Butiken” och 
som uppmärksammas en hel del. 
 
Planering av en ny informationsdisk är igång vilket 
kommer att medföra vissa omdisponeringar i bib-
lioteket där en blivande byggnadsingenjör hjälper 
oss i vårt arbete. 
 
I projekten ”I Lust Med Glöd” och ”Det fråge-
orienterade biblioteket” jobbar vi med rummets 
utseende, tillgänglighet och böckernas placering 
ur låntagarperspektiv.  
 
Projektet ”Det frågeorienterade biblioteket” ord-
nade en tredagars studieresa till Amsterdam i 
augusti. Två personer från biblioteket deltog i 
denna inspirerande resa. Upplevelser och er-
farenheter från resan kommer att hjälpa oss i 
utformningen av den nya informationsdisken och 
mediernas placering i biblioteksrummet. 
 
Den nya entrén med vindfång ut mot trädgården 
är nu på plats. 
 
Fem grupper från BVC föräldrautbildning har varit 
på besök och fått gåvoböcker.    
 
Inom projektet LekaSpråkaLära har man fortsatt 
med besök av barngrupper från två förskoleav-
delningar på biblioteket. Det har också satts upp 
två utställningar och hållits två föräldramöten på 
biblioteket inom LekaSpråkaLära. 
 
Skolbiblioteksgruppen har träffats och bokom-
buden har lyssnat på bokprat.  
 
Sexårsvisningar har pågått under april-maj. 
Årskurs 5 har kommit på biblioteksundervisning. 
Lästävlingen Bokjuryn 2006 har engagerat för-
skolans 5-åringar och år 4 och 7 i skolan.  För-
fattaren Dan Höjer besökte alla elever på år 5. 
 
Vecka 12-13 fanns Btj:s vandringsutställning av 
barn- och ungdomsböcker på biblioteket. För-
skollärare och lärare erbjöds på bokprat vid två 
tillfällen. Fyra skolklasser kom på besök och fick 
boktips kring utställningen. 
 
Skolklasser har kommit på bokprat. Skolan och 
förskolan har också haft möjligheten att få färdig-
plockade bokkassar. 
 
 
 
 

 
 
Musiklek, pyssel och barnteater har erbjudits vid 
sex tillfällen. Sommarblommetävling för barn på-
gick hela sommarlovet. 
 
Biblioteket har hjälpt skolbiblioteken i Bodaskolan 
och Jungfruholmens skola med översikt och gall-
ring av bokbeståndet. 
 
SeniorNet-föreningen har fortsatt sin verksamhet 
på biblioteket med träffar 2 gånger i veckan. 
 
Vårens talboksmöte har ägt rum. Där tipsade vi 
om ny teknik och nyutkomna talböcker samt stor-
stilsböcker. 
 
Vi har haft information och boktips om nya LL-
böcker för personal. 
 
Information om Boken kommer verksamheten har 
givits till personal på Östangård och till Älvteamet. 
 
Kulturverksamhet 
 
Utställningar:  
Konstfrämjandets ”Grafik & akvarell”, fotoutställ-
ning ”Kulturbärande trappor och sköna landskap”, 
Jungfruholmens förskola  
LekaSpråkaLära samt Ytterharnäs förskola  
och skola på tema Träd, Vårsalong, Förettan på 
Friskolan ”Majas alfabetssånger”, industriledaren 
E J Ljungberg samt skolkort och alster från yrkes- 
och industriskolor.  
 
Föreläsningar:  
Fyra på tema Energi och Balans i samarbete med 
Villa Harmoni. 
 
Konserter:  
Fyra konserter (klassikt, folkmusik och jazz) i 
samarbete med Musik i Uppland. 
 
Barn och ungdom:  
Kulturkul på lördagar med barnteater, pyssel 
och musik, blueskonsert Gary Primich på Rot-
skärsskolan för åk 9, berättarteater ”Nils Holgers-
son” för upp till åk 9, teater ”Apberget” för åk 7 och 
8 (samarrangemang med Ä-by Riksteater-
förening), dansföreställningar ”Sagan om ingen” 
för åk 4, 5 och 6, underhållning på Förskolans 
dag, cirkus- och konstskola på nationaldagen, 
musikunderhållning på Fallens dag. 
 
Övrigt: 
Nationaldagsfirande, Linnéjubileet, bildarkiv under 
uppbyggnad. 
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Flyktingverksamhet 
Verksamheten med mottagandet av kommun-
placerade flyktingar i kommunen fortsätter.  
 
Vid årsskiftet jan/jun har vi tagit emot 23 st flyk-
tingar i huvudsak män från Irak. I maj ordnades 
dagen ”En doft och smak av världen” på biblio-
teket i samarbete med SWERA och andra frivilliga 
föreningar i kommunen. Dagen blev en succé, det 
kom ca 300 personer varav några anmälde sitt 
intresse för att bli kontaktpersoner till nyanlända 
vilket var ett av syftena med dagen.  
 
Ett arbete har även inletts för att bygga upp ett 
nätverk mellan kommuner i Uppsala län. Där skall 
personal från flyktingmottagningar träffas för att 
utbyta erfarenheter.  
 
Resursgruppen: 
Resursgruppen träffas regelbundet. Arbetet är 
liksom tidigare inriktat på samverkan, samordning  
 
 

 
 
och planering av förebyggande insatser för barn 
och ungdom. Konsultationer görs också för skol- 
och socialtjänstpersonal. I övrigt är verksamheten 
inriktad på samtal i olika former, (individuella, 
familjesamtal och nätverkssamtal) som aktuali-
serats av den enskilde, skola, socialtjänst och 
flyktingmottagning. Utöver detta ges också hand-
ledning enskilt eller i grupp. 
 
Ansökan om medel har gjorts för projekt som 
handlar om att uppnå en gemensam utgångspunkt 
för hantering av frånvaro i skolan. Dessutom 
handlar projektet om att utveckla metoder att få 
barn som inte går i skolan att komma dit. Resurs-
gruppen har nått ett utökat samarbete med lands-
tinget.(Habilitering, BUP och psykiatri) och kom-
mer därför att ett antal gånger per termin att ut-
ökas med representanter från dessa institutioner. 
Verksamheten fortlöper som tidigare med konsult-
ationer, handledning, utbildningar och individuella 
kontakter både med barn/ungdomar och vuxna. 
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Driftredovisning 
Redovisning 

jan – aug 2007 
Prognos helår 

2007 
Avvikelse budget/ 

prognos 2007 
Redovisning  

Jan – aug 2006  

Intäkter 10 601 13 592 1 211 14 184 

Kostnader 111 981 181 093 -1 712 111 096 

Nettokostnader           101 380 167 501 -501 96 912 

Ansvarsområden 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för barn-
omsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, gym-
nasieskola, kommunal vuxenutbildning, kulturskola, 
uppdragsutbildning och arbetsmarknadsåtgärder. 

Budgetutfall 

Till och med augusti månad har Barn- och utbild-
ning förbrukat 101,4 mnkr (60,7 %) av årsanslaget 
167,0 mnkr. 

Prognos för helåret 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett 
negativt utfall på 500 tkr. Underskottet beror till 
största delen på obudgeterade avvecklingskost-
nader.  
 
Prognosen bygger på att avstämningen av antalet 
gymnasieelever den 15 oktober 2007 inte kommer 
att skilja sig nämnvärt från den preliminära beräk-
ningen och att de besparingar som nämnden beslu-
tat om kommer att kunna genomföras.  
 
Vid redovisning av statsbidraget till personalför-
stärkning i förskolan ”Hallengrenbidraget” för år 
2006 visar redovisningen att kommunen förmod-
ligen kommer att tvingas återbetala ca 700 tkr, 
denna kostnad är inte medräknad i prognosen.  

Intraprenadens prognos för året 

                     Budget      Prognos    Avvikelse 

Intäkter           2 143          3 703         1 560 
Kostnader       9 686        10 728         1 042        
Nettokostn      7 543          7 025            518 
 
Intraprenadens prognos för avtalsperioden är ett 
utfall inom ram.   

Mål och måluppfyllelse  

Nedanstående måluppfyllelse utgår från mål pre-
senterade i mål- och budgetdokumentet. 
 
Mål 
Kunskap 
 
Uppfyllelse: 
Under 2007 genomförs ett kommunövergripande 
fortbildningsprojekt gällande kunskapssyn,  be  

 
 
dömning samt tolkning av läroplansmål. Syftet med 
projektet är ökad måluppfyllelse. En märkbar positiv 
förändring i lärarnas sätt att lyfta fram målen och 
informera föräldrarna har skett. Dokumentationen 
av varje elevs kunskapsutveckling har förbättrats 
vid omdömesskrivningarna för åk 7. 
 
Inför nationella proven har ämnesnätverken och de 
lärare som genomför proven träffats för att uppnå 
bättre bedömaröverensstämmelser. En återträff är 
inplanerad för att analysera resultaten och disku-
tera hur de kan förbättras. 
 
För att göra elever och föräldrar delaktiga i kun-
skapsutvecklingen är Individuella Utvecklingsplaner 
(IUP) ett viktigt hjälpmedel, därför pågår ett projekt 
med webbaserad IUP, där föräldrar och elever 
kommunicerar med lärarna om elevens utveckling. 
Lärare och föräldrar är nöjda och tycker det är lät-
tare att ge och få information. 
 
Viktiga komplement till den traditionella under-
visningen är Kulturskolan som arbetar för att ut-
veckla kroppsmedvetenheten, stärka det egna jaget 
samt ge social träning. Hyttö naturskolas utomhus-
pedagogikiska inriktning är ett annat viktigt alter-
nativ, likaså NTA-lådorna som bidragit till ett ökat 
intresse för teknik som elevens val. 
 
För att utveckla barns läsglädje deltar några för-
skollärare tillsammans med barnbibliotekarien i ett 
projekt anordnat av Myndigheten för skolutveckling 
kallat ”Leka-språka-lära”. Intresset för läsning har 
ökat hos barn och föräldrar på de avdelningar som 
arbetar med projektet.   
 
För att säkerställa kvalitén inom kommunens för-
skoleavdelningar används ECERS kvalitets-säk-
ringsmetod. Kommunens egna observatörer gör 
regelbundna kvalitetsmätningar, resultatet analyse-
ras och utvecklingsplaner skrivs.  
 
Utökningen av antalet planerings/fortbildningsdagar 
inom förskolan har gett god effekt. Personalen kan 
tillgodogöra sig innehållet bättre på dagtid. 
 
Studiebesök och nätverksträffar inom särskolans 
verksamhet ger möjligheter till utveckling.  
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För att kunna följa varje elevs kunskapsutveckling 
krävs bra dokumentation. Uppföljning och doku-
mentation av elevers kunskapsutveckling genom-
förs enligt Mål & Budgetdokumentet. 
 
Resultaten på nationella proven i skolår 9 visar att 
många elever inte når godkänt i läsförståelse, över-
lag är resultaten dåliga även i engelska och matte. 
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92 % av eleverna är behöriga till gymnasiet, vilket 
är bra i jämförelse med Gävle och Sandviken. Förra 
året var 94,9%, 2005 - 90,2 % behöriga och 2004 
95 %. Elevantalet i år var 120 elever. 
 
Inom KunDas verksamhet utgår undervisning och 
bemötande från varje individs behov, önskemål, 
förutsättningar och tidigare erfarenhet. Fler betyg 
inom grundläggande har satts i jämförelse med 
vårterminen förra året. 
 
Inom gymnasiekurserna har andelen ”icke betyg” 
sjunkit och andelen godkända betyg ökat jämfört i 
procent mot förra årets vårtermin. Åtta av de tolv 
som skrev ”sfi-provet” under vårterminen god-
kändes. 
 
Mål 
Demokrati/Värdegrund/Trygghet 
 
Uppfyllelse: 
Utifrån den kommunövergripande likabehandlings-
planen har en plan för varje skolområde utarbetats. 
Alla har varit delaktiga i arbetet. Regler för struktur 
och god ordning är under utarbetande på de olika 
skolområdena. Kännedom om konsekvenserna och 
de sanktioner som vidtas har snabbt fått positiva 
effekter, vilket förbättrat arbetsklimatet på skolorna. 
 
 
 

 
 
Under 2007 deltar pedagogisk personal inom för-
skola 1-5 år i PUG (PUG=Pedagogisk Utbildning i 
Grupp). Utbildningen, som sätter fokus på värde-
grund och det egna förhållningssättet, leds av spe-
cialpedagog samt en förskollärare. 
 
Föreläsning om EQ (EQ=emotionell intelligens) har 
genomförts under våren. Tanken är att arbeta sys-
tematiskt med EQ med inplanerad tid på skol-
schemat. 
 
All personal inom grundskolan har deltagit i en 
studiedag i ”rePULS”(impulskontroll), 25 lärare ska 
få en fördjupad utbildning för att kunna handleda 
elever och ge dem verktyg att hantera sin ilska. 
 
Ett antal lärare deltar i en Kometutbildning. Komet 
är ett förhållningssätt och metod som handlar om 
hur lärare på ett positivt och effektivt sätt kommun-
icerar med elever. Målet är på kort sikt att minska 
problembeteendet i klassrummet, att öka elevernas 
motivation samt skapa bättre arbetsklimat för lärare 
och elever. Komet är även en föräldrautbildning 
som erbjuds inom VITS. 
 
Kamratstödjare från Rotskärsskolan utbildar och 
handleder några elever från skolår 5 och 6 på alla 
skolor, vilket innebär att alla skolor har egna kam-
ratstödjare. 
 
I samverkan med socialförvaltningen har barn som 
är i behov av annan miljö under sommaren er-
bjudits koloniverksamhet, Tjugo barn har tagit del 
av denna verksamhet, i första hand vid Sandika 
koloni i Östhammars kommun. 
 
Bun:s deltagande i Miltonprojektet har bidragit till att 
en handlingsplan upprättats för barn med psykiskt 
funktionshinder samt barn till föräldrar med psykisk 
sjukdom/funktionshinder. 
 
Kulturskolan bidrar till att eleven utvecklar och stär-
ker sin självtillit, medmänsklighet och demokratiska 
värderingar 
 
Det finns en god samsyn inom och mellan verk-
samheterna på KunDa och Centralen som gagnar 
avsikten att skapa helhet i studierna.  
 
De studerande har i samtal och enkätsvar angett att 
de är mycket nöjda med bemötandet och inflytandet 
över sin utbildning på KunDa. 
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Mål 
Kontinuitet 
 

Uppfyllelse: 
Väl fungerande rutiner finns för övergångar mellan 
förskola-förskoleklass-grundskola. Målet är att öka 
tryggheten för eleverna. Övergångarna mellan åk 6 
och åk 7 i enlighet med planen i Helhetsskole-
dokumentet fortsätter att utvecklas. 
 
För att säkerställa kunskapsnivån bildar represen-
tanter från varje skola ämnesnätverk i svenska, 
matematik och engelska. 
 
Specialpedagogerna skall från hösten arbeta över-
gripande, utifrån kompetens, på alla skolorna.  
 
Kommunövergripande studiedagar har genomförts 
inom förskola och skola. 
 
Samverkansgrupp finns mellan särskola och grund-
skola på Rotskärsskolan. Samma sam-verkans-
möjlighet skall genomföras på Bodaskolan.  
 
För att förbättra samsynen mellan förskole-en-
heterna i kommunen genomförs regelbundet ”Kva-
litetsträffar” med representanter från samtliga för-
skoleavdelningar. 
 
Det finns ett naturligt och utvecklande samarbete 
med näringslivet i och med den verksamhet som 
pågår inom KunDas verksamhet. 
 
Inom Sfi (svenska för invandrare) och IV (indivi-
duella gymnasieprogrammet) pågår arbetet med att 
tillskapa lärlingsplatser. 

Viktiga händelser 

En tillfällig ”5-årsgrupp” öppnades under våren på 
Sörgärdets skola för att lösa det akuta behovet av 
förskoleplatser, detta blev en mycket lyckad verk-
samhet. 
 
Särskolan flyttade till Bodaskolans lokaler vid höst-
terminens start och den nya förskoleavdelning, 
Mamma Mu, flyttade in på Trillingboda från en till-
fällig lägenhet . 
 
Myndigheten för skolutveckling, MSU, genomför till-
sammans med Högskolan i Dalarna en satsning på 
kvalitetsarbetet i förskolan. Vår kommun deltar i 
projektet. En rektor ingår i ett nätverk med MSU 
som syftar till att skapa kommunala läs-skriv- och 
språkutvecklare. Två rektorer ingår i ett kvalitets-
nätverk med MSU. 
 

 
 
Under läsåret 2007/2008 kommer läsning att vara 
prioriterad inom alla olika verksamheter, som en 
upptakt erbjuds en föreläsning ”Läsningens oanade 
betydelse”, med Leif Boork som föreläsare. 
 
Kunda har flyttat till mer ändamålsenliga lokaler. 
Detta medför en lägre årshyra.  

Framtiden 

En översyn av skolorganisationen i Älvkarleby 
kommun pågår, beslut kommer att tas före jul.  
 
För att öka måluppfyllelsen och ge alla barn/elever 
möjlighet att utvecklas optimalt behöver förskolan 
och skolan ett tillskott av utbildade pedagoger. 
 
IV-programmet ska utvecklas genom att stödja 
elever som startar på ett nationellt program efter IV-
studier samt utöka samarbetet med de gymnasie-
skolor där våra elever går. Utbudet av alternativ till 
studier för sfi-grupperna ska utökas.  
 
Genom att tydliggöra och konkretisera kunskaps-
målen för elever och föräldrar förväntar sig nämn-
den att kunskapsnivån höjs. 
 
En föreläsning om barns språkutveckling med Veli 
Toumela är inplanerad för förskolans personal. 
Förskolorna har ”Barns språkutveckling” som ett 
prioriterat mål under hösten. 
 
Möjligheterna av att starta ett lärlingsprojekt med 
sikte på att utveckla ett gymnasieprogram i enlighet 
med intentionerna för GY09 ska undersökas. 
 
Under de kommande åren ser vi stora förändringar 
inom de åldersgrupper som barn- och utbildnings-
nämnden ansvarar för. Inför 2008 saknas ett 50-tal 
förskoleplatser i kommunen. För att garantera en 
trygg förskola ur säkerhetssynpunkt krävs minst två 
nya avdelningar. För att öka måluppfyllelsen krävs 
att nyckeltalet förändras så att barnantalet minskas 
på avdelningarna.  
 
För att förverkliga den satsning på läsning som vi 
ser som ett stort behov och som är ett prioriterat 
område, krävs utökade pedagogresurser och ut-
bildad skolbibliotekarie.  
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Driftredovisning 
Redovisning 

jan – aug 2007 
Prognos helår 

2007 
Avvikelse budget/ 

prognos 2007 
Redovisning  

Jan – aug 2006  
 
Intäkter 15 598 23 729 4 031 12 277 
 
Kostnader 99 668 154 553 - 2 916 93 333 
 
Nettokostnader           84 070 130 824 1 116 81 056 

Ansvarsområde 

Socialnämndens verksamhetsområde omfattar 
insatser för både barn, ungdomar, vuxna samt 
äldre, vilket gör att de flesta kommuninvånare 
någon gång i livet kommer i kontakt med nämn-
dens verksamhet. Till ansvarsområdet hör individ- 
och familjeomsorg samt vård och omsorg för äldre 
och funktionshindrade. Socialnämnden ska er-
bjuda invånarna i kommunen en skälig levnadsnivå 
så att de kan leva ett självständigt liv. Barns bästa 
ska alltid beaktas.  
 
Verksamheten styrs av bland annat Socialtjänst-
lagen (SOL), Lagen om vård av missbrukare 
(LVM), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om 
stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) 
samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Prognos för helåret 

För helåret prognostiserar administrationen ett 
utfall inom budgetram. 
 
Individ- och familjeomsorg visar en positiv prognos 
på 2,5 mnkr för helåret. Största delen av den posi-
tiva prognosen kan härröras till lägre personal-
kostnader på grund av att en tjänst ännu inte har 
tillsatts samt att periodiserad budget för placeringar 
av barn och unga inte har förbrukats under årets 
första åtta månaderna.  
 
Avseende försörjningsstödet har en marginell 
minskning skett av antal bidragshushåll i förhål-
lande till samma period föregående år, samtidigt 
har kostnaderna för försörjningsstödet marginellt 
ökat jämfört med samma period föregående år.  
 
För insatserna till barn, unga och deras familjer så 
bygger nuvarande prognos på att inga nya behov 
av familjehemsplaceringar samt institutions-
placeringar kommer att ske under årets sista fyra 
månader. En minskning av placeringar inom insti-
tutionsvården av barn och unga har skett jämfört 
med samma period föregående år. Dock har en 
ökning har skett av placeringar av barn och unga 
inom familjehemsvården jämfört med föregående 
år. 
 
Kostnader för missbruksrelaterade insatser ökar 
jämfört mot föregående år. Kostnadsökningarna  
 
 

 
 
beror på vårdkostnader för LVM-vård samt primär-
behandlingar inom institutionsvården där behand-
ling på hemmaplan inte varit en tillräcklig åtgärd.  
 
Vård och omsorg prognostiserar ett underskott för 
helåret på 1,4 mnkr. Den negativa prognosen 
grundar sig förutom en normal variation i antal 
ärenden också i ökade kostnader under delåret 
som kan förklaras av kommunens satsning på 
kvarboende i det egna hemmet, vilket innebär 
ökade insatser från hemtjänsten. Insatserna till de 
äldre i hemmet kräver allt mer dubbelgång i form 
av två personaler för att klara av att ge insatsen. 
De flesta personer som är i behov av stöd dygnet 
runt har någon form av demenssjukdom, vilket 
kräver mer resurser för att klara av insatserna. 
 

 
Den totala sjukfrånvaron uppgår till 44,2 da-
gar/anställd till och med 31 juli 2007 (12 % av de 
anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid), en 
minskning med 3,8 dgr/anställd sedan årsskiftet. 
Korttidssjukfrånvaron (dag1-14) uppgår till 5,0 
dgr/anställd, en ökning med 0,4 dgr/anställd sedan 
årsskiftet.  
 
Pågående åtgärder/utredningar: 
 

⇒ åtgärdsplaner för en budget i balans 

⇒ riktlinjer för vård och omsorg 

⇒ boendeutredning – översyn av fram-
tida behov av särskilt boende 

⇒ hoforsmodellen – från deltid till heltid 

⇒ kvarboende – översyn av fysisk bo-
endemiljö 

⇒ fortsatt utveckling av hemmaplans-
lösningar  

⇒ mål 3 – kompetensutbildning 

⇒ insatser för de mest sjuka äldre 

 

Hemsjukv.statistik 
i antal personer 

Jan-aug 
2006 

Jan-aug 
2007 

Vårdtagare 259 254 
Delegeringar 313 364 
Inskrivn. SAH 15 14 
Avlidna 18 60 
Diabetiker 16 19 
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⇒ utveckling av anhörigstöd  

⇒ insatser inom psykiatriområdet 

⇒ utveckling av rehab insatser 

⇒ utveckling av förenklad bistånds-
bedömning 

Mål och måluppfyllelse 

Mål 
Socialnämnden ska ge råd, stöd, bistånd, service 
och omsorg med god kvalité, arbeta uppsökande, 
informera om verksamheten samt aktivt verka för 
en god samhällsplanering. 
 
Uppfyllelse 
Personalen arbetar kontinuerligt med utveckling av 
vardagsrehabilitering. Genom kompetensut-
veckling för personalen som planeras till hösten 
2007, så ökas möjligheterna för kunderna att bibe-
hålla och även förbättra sina förmågor och funktio-
ner vilket främjar kvarboende. Personalen arbetar 
med kunden i fokus utifrån gemensam värdegrund 
och med god planering strävas efter att ge sam-
ordnade insatser av god kvalitet.  
 
Riktlinjer för läkemedelshantering, avvikelse-
hantering och delegering kommer att revideras.  
 
Mål 
Socialnämnden ska prioritera förebyggande och 
tidiga insatser för samtliga målgrupper. 
 
Uppfyllelse 
Individ- och familjeomsorg har ett fortsatt fokus på 
förebyggande arbete och tidiga insatser och fort-
sätter att utveckla metoder för insatser på hemma-
plan. För att möta de ökade behoven har bland 
annat beslut fattats om rekrytering av en psykolog 
med placering i Nätverkshuset.  
 
Vård och omsorg fortsätter arbetet med utveckling 
av tidiga och förebyggande insatser bl a via sti-
mulansmedel för utveckling av rehabilitering, 
kost/nutrition, det sociala innehållet i vården samt 
förebyggande hembesök till personer 80 år och 
äldre. 
 
Mål 
Socialnämnden ska ge ett samordnat och effektivt 
stöd till den enskilde. 
 
Uppfyllelse 
Individ- och familjeomsorgen samarbetar med 
Nätverkshuset samt med andra huvudmän och 
organisationer för ett samordnat stöd till familjer 
och enskilda. 
 
 

 
 
Vård och omsorg fortsätter att utveckla team-
arbetet för ett samordnat stöd och utvecklar sam-
arbetet med primärvård, geriatrik och psykiatri. 
 
Mål 
Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare 
och dess personal ska ha god kompetens och 
arbetsmiljö. 
 
Uppfyllelse 
Socialnämndens olika verksamhetsområden är 
attraktiva för sökanden till nya tjänster där vi idag 
inte ser några problem att rekrytera oavsett verk-
samhet.  
 
För närvarande pågår ett omfattande kompetens-
utvecklingsprogram inom ramen för EU Mål-3. 
Dock saknar vi idag resurser att inom arbets-
givarens åtagande erbjuda vårdbiträden utbildning 
för formell undersköterskekompetens.   

Viktiga händelser 

Under januari startades korttidshemmet ”Skär-
boda” för yngre funktionshindrade. Verksamheten 
har öppet tio dygn per månad där sex ungdomar 
kan vistas olika antal dygn. 
 
I IT-systemet Omfale har två nya moduler in-
stallerats – avvikelsehantering- och delegerings-
program. Avvikelseprogrammet innebär att områ-
deschefer och hälso- och sjukvårdspersonal tar 
hand om avvikelserna direkt och arbetar till-
sammans med övrig personal med rutiner och 
förbättringar och dokumenterar i programmet, 
statistik kan tas fram och redovisas per område t 
ex för uppföljning till nämnd. Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska får ett tydligare tillsynsansvar och 
involveras bara i allvarligare händelser. För när-
varande pågår registrering av årets avvikelser, 
därefter blir statistiken tillgänglig.  
 
Samarbetet med läkarna på Vårdcentralen fun-
gerar fortfarande inte optimalt trots 5,5 läkare i 
tjänst, vilket har inneburit att ett merarbete och 
ökat ansvar har lagts på kommunens sjuk-
sköterskor. På de särskilda boendena har läkar-
tillsynen fungerat tillfredställande. 
 
Det webbaserade programmet Meddix som sköter 
informationsöverföringen mellan Gävle sjukhus och 
kommunen är igång sedan januari 2006 har upp-
daterats under våren 2007. En utvärdering av pro-
grammet kommer att genomföras under året. 
 
EU:s nya hygienförordning som trädde i kraft 2006 
krävde både resurser och kompetensutveckling. I 
början av året avslutades hygienutbildningen som 
omfattade all vårdpersonal, hygieninventeringen  
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har även gjorts på alla särskilda boenden med ett 
antal förslag till förbättringar.  
 
Under hösten utbildar landstinget tandvårds-
personal kommunens vårdpersonal i munvård, alla 
får en 3 timmars utbildning, kostnadsfritt. 
 
Läkemedelsgenomgångarna som landstinget cent-
ralt har erbjudit har inte blivit av på grund av oin-
tresse från Vårdcentralens läkare. 
 
SBA- Systematiskt brandskyddsarbetet har startat 
inom verksamheten, ett brandskyddsombud har 
utsetts och ska delta på en utbildningsdag i Gävle. 
 
Trycket på korttidsenheten och efterfrågan på 
platser inom särskilt boende ökade under 2006 
och första tertialen 2007. Från och med maj-juni 
har trycket minskat och flera boendeplatser har 
frigjorts på särskilda boenden och belastningen på 
korttidsenheten har minskat, däremot har fler per-
soner fått vård i livets slutskede. 

Framtiden 

Individ- och familjeomsorgen arbetar med im-
plementering av socialstyrelsens nationella rikt-
linjer för missbruksvården samt arbetar med frågan 
hur vi skall klara av att möta det ökade behovet av 
insatser från alkohol- och drogterapeut.  
 
Det förs en fortsatt dialog via forsknings- och 
utvecklingsenheten i Uppsala län (FOU) om ut-
vecklingen av ett kunskapscentrum för beroende-
vård. 
 
Utbildning genomförs avseende barns behov i 
centrum (BBIC) för att kvalitetssäkra arbetet med 
barnavårdsutredningar. Ett stort behov bedöms 
finnas i familjer där föräldrar har någon typ av intel-
lektuell begränsning och behov av dagligt stöd 
under långa perioder i det egna hemmet. Arbete 
pågår för att klargöra hur vi ska klara av att möta 
det ökade behovet av denna typ av insats. 
 
Fortsatt samverkan inom ramen för FRISAM 
kommer att ske under 2007. Fortsatt medverkan i 
olika typer av projekt så som Kvinnofridsgruppen 
samt projekt inom samverkan för drogfri trafik.  
 

 
 
En generell ökning av LSS-insatser sker inom alla 
områden. Inom en snar framtid kommer också ett 
antal ungdomar att sluta i gymnasiesärskolan och 
därmed uppstår behov av daglig verksamhet samt 
andra LSS-insatser. 
 
Kompetensutvecklingsinsatser med stöd av EU 
Mål 3 genomförs under 2007. 
 
Utifrån Miltonprojektet har personalen deltagit i 
flera utbildningar och studiebesök gällande arbets-
sätt och bemötande. I olika arbetsgrupper har man 
utrett vad ett utvecklat boendestöd skulle innebära 
och hur sysselsättningen för personer med psy-
kiskt funktionshindrade skulle behöva utvecklas. 
 
Schemaläggningen i TimeCare som startades 
under vintern 2006 har implementerats i alla grup-
per. De schemaansvariga har haft en viktig uppgift 
och deras prestation är mycket uppskattad.  
 
Behovet av kompetensutveckling inom vård- och 
omsorgsverksamheten är en viktig fråga för att 
klara kvalitets- och verksamhetsutveckling. Unge-
fär 40 % av den fast anställda personalen saknar 
idag formell kompetens. 
 
Belastningen inom hemtjänsten, särskilt boende 
och korttidsboende, bedöms fortsätta att öka, på 
grund av en ökad vårdtyngd. 
 
Vi har en fortsatt ökning av barn- och ung-
domsproblematik som är kopplad till familjers öka-
de sårbarhet. Missbruksrelaterade problem ökar, 
med bland annat ett ökat antal missbrukande för-
äldrar. Vi fortsätter utvecklingen av det förebyg-
gande arbetet för insatser på hemmaplan för 
barn/ungdomar, familjer samt missbrukare. 
 
För en fortsatt verksamhetsutveckling så är det 
nödvändigt med en fortsatt utveckling av samarbe-
tet med olika huvudmän och organisationer. Bero-
ende på vilka frågor som ska lösas så sker sam-
verkan lokalt med t ex primärvård, försäkringskas-
sa och arbetsförmedling och regionalt med andra 
kommuner och landsting. 
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Nyckeltal (perioden jan-aug) 2006  2007  
 
Socialbidrag    
Antal bidragshushåll 149  144 
Bidragsmånader i snitt/hushåll 3,4  3,8 
Tot utbet socialbidrag brutto (mnkr) 3,0  3,2 
Tot utbet socialbidrag netto (mnkr) 2,7  3,0 
 
Placeringar barn & ungdomar 
Antal vårddygn 2 529  2 739 
Kostnad/vårddygn (kr) 1 241  730 
Nettokostnad totalt (mnkr) 3,1  2,0 
Antal placerade barn & ungdomar 21  14 
- Familjehem 16  12 
- institutionsplaceringar 5  2 
 
Placeringar vuxna   
Antal placeringar 3  7 
Nettokostnad (mnkr) 0,7  0,6 

VÅRD OCH OMSORG 
Antal brukare inom hemtjänst och särskilt boende (SCB statistik 1 okt) 
Ålder 19 år – 64 år 22   * 
Ålder 65 år – 79 år 57   * 
Ålder 80 år – äldre 179   * 
 
Särskilt boende 
Antal platser 66  66 
Personalkostnad i snitt per plats/perioden** 168 341  186 439 
 
Korttidsenheten 
Antal platser snitt/mån 13  13 
Personalkostnader i snitt per plats/perioden** 196 508  183 123 
 
Ordinärt boende, hemtjänst 
Antal personer med hemtjänst (SCB 1 okt) 193  * 
Personalkostnad i snitt per brukare/perioden** 86 272  * 
 
Stödboende funktionshindrade, Vallvägen samt hemtjänst (SCB statistik 1 okt)  
Antal personer med hemtjänst och stödboende 21  * 
Personalkostnad i snitt per brukare/perioden** 86 167  * 
 
HANDIKAPPOMSORG 
Antal arbetstagare, daglig verksamhet 18  16 
Antal personer med personlig ass LSS/LASS 11  14 
- varav antal personer i privat regi 3  4 
Antal kontaktpersoner 24  19 
 
Personalekonomi  
Antal obekväm arbetstidstim. 92 304  *** 
Utförd mertid/övertidstim/anställd 15,0  *** 
Antal timvikarietimmar 44 350  *** 
- varav Mål 3 1 261  *** 
Andel heltidsanställda av tot anställda (%) 50,0  *** 
 
* siffrorna redovisas i årsredovisningen      
 ** exkl nattpersonal och OH-kostnad 
*** statistik är inte klar, redovisas när underlagen är framtagna 



 
Finansförvaltning 

 

29 

Driftredovisning 
Redovisning 

jan – aug 2007 
Prognos helår 

2007 
Avvikelse budget/ 

prognos 2007 
Redovisning  

jan – aug 2006  
 
Intäkter 259 056 388 064 2 964 255 064 
 
Kostnader 8 108 9 309 - 809 7 851 
 
Nettokostnader           250 948 - 378 755 2 155 247 213 

 

Budgetutfall/prognos helår 

Pensionskostnader 
Pensionskostnaderna, utbetalningar och ökad 
pensionsskuld, uppgick under delåret till 11,6 
mnkr och beräknas för helåret uppgå till 17,5 
mnkr, vilket överskrider budget med 800 tkr. Be-
räkningen av pensionsskuldens ökning baseras 
på prognos per 2006-12-31 från Kommunernas 
PensionsAnstalt (KPA). Ny prognos kommer att 
beställas per 2007-12-31. I kostnaden ingår inte 
ökning av pensionsskuld för avtal före 1998. 
 
Internt po-påslag 
Ett internt personalomkostnadspåslag, som tas ut 
på lönekostnaderna för att finansiera pensioner 
och fackliga kostnader, uppgick för perioden till 
7,3 mnkr. Prognos för helåret är 13,6 mnkr, + 200 
tkr i budgetutfall. 
 
Skatteintäkter 
Preliminära skatteintäkter betalas in till kommu-
nerna baserat på prognoser för inkomstbeskatt-
ning. Året efter inkomståret sker en preliminär 
avräkning och året därpå, efter taxeringen, en 
slutlig avräkning. När skatteutfallet blir sämre än 
de preliminära skatteintäkterna, uppstår en skuld 
till staten. Vid omvänt förhållande uppstår i stället 
en fordran. 
 
I bokslut 2006 bokades upp en fordran på + 217 
kr/invånare, 2,0 mnkr, i preliminär avräkning för 
2006. Prognos för slutavräkning 2006 stannar på  
+ 122 kr/inv., vilket ger minskad avräkningsintäkt 
på 900 tkr. Prognosen för den preliminära avräk-
ningen 2007 uppgår till + 523 kr/inv., 4,7 mnkr. 
Totalt beräknas skatteintäkterna överstiga budget 
med 3,5 mnkr. 
 
Prognosen för slutavräkning 2006 har i sin helhet 
belastat perioden januari-augusti.  
 
Prognosen för avräkning 2007 har till 8/12-delar 
tillgodogjorts perioden. 
 

 
 
 
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 
Bidragen uppgick till 37,0 mnkr. För helåret blir 
bidragen 55,4 mnkr, vilket ger ett budgetunder-
skott på 1,5 mnkr. 
 
Finansiella intäkter 
Kommunen får ränteintäkter från likvida medel på 
bank, utlåning till Älvkarleby Kommunhus AB, 
räntebidrag för Tallmon och aktieutdelning från 
kommunens bolag.  
 
Upplupna aktieutdelningar från ÄFAB på 1,2 
mnkr har tillgodogjorts perioden liksom 213 tkr i 
aktieutdelning från Älvkarlebyhus avseende 
2005. Därtill 8/12-delar av 230 tkr i aktieutdelning 
2006 från Älvkarlebyhus. Sammantaget ger detta 
en prognos för helåret på 3,2 mnkr, 1,4 mnkr 
över budget.  
 
Finansiella kostnader 
Kostnaden för perioden uppgick till 3,8 mnkr. 
Helårsbudgeten ligger på 5,2 mnkr och progno-
sen på 5,4 mnkr. Utfallet är naturligtvis beroende 
av ränteutvecklingen under hösten.  
 
Statsbidrag moms 
Särskilt statsbidrag för moms på blockuthyrning 
av lägenheter har influtit med 200 tkr. Prognosen 
för hela året är 300 tkr, lika med budget. 
 
Internränta 
Internränta på kommunens anläggningar uppgick 
under perioden till 6,6 mnkr. Helåret ger ett un-
derskott på 357 tkr, varav 325 tkr är en effekt av 
den nedskrivning av bredbandsinvesteringarna 
som gjordes i årsredovisningen för 2006. Motsva-
rande överskott finns under kommunstyrelsen. 
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Redovisningslag 

Fr.o.m. 1998 gäller den nya redovisningslagen 
som innebär ett regelsystem för hur kommunens 
redovisning och bokföring ska ordnas. Lagen 
behandlar bl a regler för: löpande bokföring, års-
redovisning och värderingsregler. 
 
I 2007 års bokföring och delårsrapport har lagen 
tillkämpats, liksom det kommunala redovisnings-
rådets rekommendationer.  Nedan följer en kort 
beskrivning av vissa principer som påverkar redo-
visning och delårsrapport.  
 
Periodiseringar av väsentliga belopp har skett. Det 
gäller bl a interkommunala ersättningar för skol-
platser, ersättningar till Gästrike Räddningstjänst 
och Upplands Lokaltrafik, statsbidrag, hyreskost-
nader, givna bidrag och va-avgifter. Prognosen för 
helåret baseras på de periodiserade utfallen för 
delåret och den beräknade förbrukningen för res-
terande del av året. 
 
En försämrad prognos för skatteavräkningen 2006 
(i förhållande till redovisning i bokslut 2006) har i 
sin helhet påverkat delårsresultatet. En positiv 
prognos för skatteavräkningen 2007 har till 8/12-
delar påverkat delårsresultatet.  
 
Löner, semesterersättningar etc. redovisas enligt 
kontantmetoden.  
 
Sociala avgifter har bokförts i form av ett procen-
tuellt personalomkostnadspålägg i samband med 
löneredovisningen. Personalomkostnadspålägg 
har interndebiterats förvaltningarna med följande 
procentpåslag: förtroendevalda och uppdragsta-
gare 32,82 %, anställda på kommunala avtalsom-
rådet 43,36 %. 
 
Anläggningstillgångarna är upptagna till anskaff-
ningsvärde minus investeringsbidrag och gjorda 
avskrivningar. 
 
Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärde 
minus investeringsbidrag. Här avviker vi från re-
kommendationen att påbörja avskrivningarna när 
en anläggning tas i bruk. Kommunen påbörjar 
avskrivningarna med ett kalenderårs eftersläp-
ning. Avskrivningstiderna följer i huvudsak kom-
munförbundets rekommendationer. 
 
Fr.o.m. 2003 redovisas intjänad semester må-
nadsvis under verksamhetens kostnader i resultat-
räkningen och uttagen semester redovisas i ba-
lansräkningen. Därmed fås en kontinuerlig föränd-
ring av semesterlöneskulden.  
 
Avsättning för pensioner redovisas i resultat-
räkningen, dels för perioden, dels för helåret, samt 
även löneskatt på densamma med 24,26 %. Som  

 
 
underlag har prognos per 2006-12-31 från Kom-
munernas PensionsAnstalt använts.  
 
Den upparbetade pensionsskulden före 1998 
återfinns som en ansvarsförbindelse. 
 
Investeringar med en varaktighet på minst 3 år 
och en utgift på minst 10 000 kr har bokförts som 
investering. 

Redovisningsmodell 

Redovisningen av kommunens ekonomiska ut-
veckling har traditionellt inriktats på avvikelser 
mellan redovisning och budget. Svenska kom-
munförbundet utvecklade under 1986 en modell, 
som bättre belyser utvecklingen av den löpande 
verksamheten och investeringarna samt den fi-
nansiella ställningen. Denna modell för kommunal 
redovisning används i vår kommun fr.o.m. 1988 
års budget och bokslut. 
 
Nedan beskrivs modellens olika delar och sam-
bandet mellan dessa. I driftsredovisningen be-
skrivs de enskilda verksamheternas budgeterade 
respektive redovisade kostnader och intäkter.  
 
Resultaträkningen utgår från intäkterna och kost-
naderna i driftredovisningen sedan dess summor 
justerats för interna poster.  
 
Investeringarna redovisas nämndvis. Investerings-
redovisningen summeras till posten netto-
investeringar. Det är därmed en specifikation av 
samma post i finansieringsanalysen. 
 
Resultaträkningen redovisar intäkter och kostna-
der samt visar hur förändringen av eget kapital 
uppkommit. Denna förändring kan också erhållas 
genom att jämföra eget kapital mellan två redovis-
ningsår.  Undantag från detta kan uppkomma vid 
byte av redovisningsprinciper, när direktbokföring 
mot eget kapital kan förekomma.  
 
Kassaflödesanalysen ger upplysning om hur me-
del har tillförts och hur dessa används. Ett positivt 
saldo på finansieringsanalysen innebär således 
att en del av de tillförda medlen används till att 
förstärka de likvida medlen. 
 
I balansräkningen redovisas kommunens finan-
siella ställning vid en viss tidpunkt. Här redovisas 
hur kommunens kapital har använts och hur de 
har anskaffats. Kapitalet används till olika slags 
tillgångar, som finansieras antingen av skulder 
och/eller eget kapital. 
 
Balansräkningens tillgångssida uppdelas i om-
sättningstillgångar och anläggningstillgångar. 
Omsättningstillgångar består av likvida medel och  
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tillgångar som på kort tid kan omvandlas till likvida 
medel. Anläggningstillgångar är fast och lös egen-
dom avsedd för stadigvarande innehav t.ex. 
byggnader, maskiner och fordon. 
 
Skulderna uppdelas i långfristiga respektive kort-
fristiga skulder beroende på skuldernas löptid.  
Med kortfristiga avses i princip sådana som förfal-
ler 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 pen-
sioner. 
 
Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättnings-
tillgångar och kortfristiga skulder. Anläggnings-
kapital är bundet kapital i anläggningar och utgör 
skillnaden mellan anläggningstillgångar och lång-
fristiga skulder. 
 

 
DRIFTREDOVISNING 
Budgeterade och redovisade kostnader och intäk-
ter för löpande verksamhet. 
 
RESULTATRÄKNING 
Intäkter – kostnader = Förändring av eget kapital 
 
BALANSRÄKNING 
Anläggningstillgångar 
Omsättningstillgångar 
Eget kapital 
Avsättningar 
Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 
 
KASSAFLÖDESANALYS 
Tillförda likvida medel – använda likvida medel = 
Förändring av likvida medel 
 
INVESTERINGSREDOVISNING 
Årets investeringar – investeringsbidrag = Nettoin-
vesteringar 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


