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Nu stänger vi böckerna för 2012 det är 149:e 
gången för Älvkarleby kommun. 
 

Jag vill tacka alla anställda och förtroendeval-
da för ett engagerat och gott utfört arbete för 
kommunmedborgarnas bästa. 
 

Kommunens viktigaste uppgift är att hantera 
skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och till 
största nytta för innevånarna. Svåra priorite-
ringar behöver göras. Som företrädare för ma-
joritetspartierna vill jag använda våra medel på 
ett sätt som gör att våra barn och ungdomar får 
en bra start och kan göra sina val utifrån intres-
sen och förutsättningar. 
 

Jag är orolig för utvecklingen, med sjunkande 
resultat i skolorna i Sverige och i vår kommun, 
Så det är med glädje jag kan konstatera att alla 
kan läsa i årskurs ett och nationella proven i 
årskurs tre är över snittet i Sverige, så med 
målmedvetenhet och yrkesstolthet bland peda-
gogerna är jag övertygad att våra ungdomar 
kommer att kunna uppfylla sina drömmar. 
 
Då vi nu sätter de ungas väl i centrum, betyder 
det inte att vi ska göra avkall på en bra omsorg 
för våra äldre. Jag anser att det är viktigt att 
fortsätta utveckla en bra omsorg, både i våra 
boenden och inom hemtjänsten. Därför är en 
utredning initierad av hur våra boenden bör se 
ut i framtiden med den utveckling som pekar 
på att allt fler av våra äldre kan bo hemma 
längre upp i åldrarna. 
 

I lågkonjunkturens spår ser vi att kostnaderna 
för försörjningsstödet är fortsatt höga. För att 
effektivare möta det ökade trycket på arbets-
marknadssektorn har kommunens arbetsmark-
nadsarena fått ett tydligt uppdrag att prioritera 
ungdomar och utlandsfödda. Vi måste stärka 
dessa gruppers anställningsbarhet.  
 

Efter att budgetramarna har fastställs av kom-
munfullmäktige är det viktigt att alla hanterar 
sin del av budgeten inom given ram. Trots att 
vi visar ett positivt resultat på sista raden är jag 
bekymrad över hur ekonomin utvecklats.  
 

Eftersom Älvkarleby är en liten kommun måste 
därför samarbete stå högt, för att säkra kompe-
tens och kvalitet.  
 

Naturligtvis är det vård, skola och omsorg som 
vi alla tänker på som viktigast, men ett sam-
hälle måste innehålla mer för att människor 
skall trivas. Det är med glädje jag konstaterar 
att utställningar, konserter och föreningars 
aktiviteter uppskattas, allt  från Rotskärsutställ- 
 
 

 

 

ningen på biblioteket till att bandyn kunde invi-
ga sin plan. 
 

Fler boende i kommunen skulle öka möjlig-
heten för att på sikt kunna utveckla samhället. 
För att lyckas locka fler att flytta hit och göra 
det attraktivt att bo kvar, måste vi ha bra ar-
betstillfällen och bra boendemiljöer. Därför för-
stärktes under 2012 våra resurser för att vi ska 
kunna exploatera nya områden för byggande.  
 

Näringslivsklimatet har stor betydelse för kom-
munens tillväxt. Vi har under året på olika sätt 
prioriterat samarbetet med näringslivet och 
bland annat genomfört ett antal företagsbesök 
som jag hoppas och tror har varit värdefulla för 
alla.   
 

Om vi ska lyckas få fler bra arbetstillfällen för 
medborgarna i vår kommun ökar behovet att 
skapa ännu bättre möjligheter till arbetspend-
ling både till Gävle och söderut mot Uppsala. 
Vi har under året fått tätare turer med upptåget 
vilket underlättar resandet. 
 

Jag är övertygad om att vi har en framtid som 
attraktiv kommun: bra läge, bra infrastruktur 
och rika naturvärden. 
 

Ambitionerna är höga att göra en bra kommun 
ännu bättre. Det finns många goda förutsätt-
ningar, inte minst vår vackra natur. Ett exempel 
på en lyckad satsning under det gångna året är 
Rullsands bad och camping där Upplandsstif-
telsen färdigställt ett antal nya stugor samt res-
taurang med konferensmöjligheter.  
  
Så med de orden vill jag nu återigen tacka för 
det gångna året och nu vända blicken framåt. 
2013 fyller kommunen 150 år och detta ska na-
turligtvis firas. 
 
Inga-Lil Tegelberg 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Omvärlden 

Konjunkturen 

Det är svårt att finna en tydlig konjunkturvändning i 
världsekonomin. Kina började strama åt ekonomin 
för att förhindra en överhettning, samtidigt som 
konjunkturen var på nedgång. Övriga BRIC-länder 
(BRIC=Brasilien, Ryssland, Indien, Kina) har be-
kymmer med hög inflation och överhettningstenden-
ser. Afrika, och särskilt länderna söder om Sahara, 
har under det senaste decenniet haft en god ekono-
misk utveckling, men har inte styrkan att agera 
draglok åt världsekonomin. Däremot har utveck-
lingen inneburit, att fattigdomen i världsdelen suc-
cessivt har minskat. 

I USA kunde under senare delen av 2012 en ökad 
ekonomisk aktivitet börja att skönjas. En aktuell far-
håga är att ”fiscal cliff” ska utlösas under den när-
maste tiden, vilket skulle kunna innebära en ekono-
misk nedgång, inte bara i USA utan även i världen i 
övrigt. ”Fiscal cliff” innebär, att om det av kongres-
sen beslutade skuldtaket (högsta tillåtna stats-
skulden) överskrids, så vidtas automatiskt ett antal 
nedskärningar i kombination med skattehöjningar. 
Den ekonomiska omfattningen uppgår till ungefär 
600 miljarder USA-dollar.    

Den ekonomiska framtiden i Europa och främst i 
södra Europa känns fortfarande osäker, trots vidtag-
na räddningsinsatser och beredskap för ytterligare 
insatser från europakten och dess  stabilitetsmeka-
nism, ESM, och internationella valutafonden, IMF. 
Åtgärderna har dämpat åtminstone de akuta farorna 
och värstascenariot  från vissa bedömare om ett 
sammanbrott  inom eurosamarbetet, främst beroen-
de på flera staters betungande skuldsättning, ser för 
närvarande inte ut att bli verklighet. Osäkerheten 
har ökat något den senaste tiden p.g.a. politisk oro 
och sociala spänningar i några länder. Lugnet kan 
komma att visa sig vara bedrägligt. 

Den skuldkris som för närvarande tynger världseko-
nomin beror på en lång tid av ökad konsumtion med 
hjälp av en alltför snabb kredittillväxt, med tanken att 
betalar gör vi senare. Framtiden får utvisa om da-
gens lösningar på finanskrisen är verksam, eller om 
den i stället förvärrar situationen. 

Svensk ekonomi visade länge en god motstånds-
kraft mot den ekonomiska nedgången i omvärlden, 
men under slutet av 2012 skedde en kraftig in-
bromsning med anledning av minskad efterfrågan 
från utlandet. Enligt statistik från Statistiska Central-
byrån, SCB, minska Sveriges utrikeshandel under 
2012 med 4 %. Inbromsningen ledde till ökning av 
antalet varsel med högre arbetslöshet och pessi-
mism inför framtiden.  

 

 

 
 

 
 

Under allra sista delen av 2012 kunde en vändning i 
ekonomin anas, med bl.a. en nedgång i antal varsel 
och en mindre negativ utveckling avseende arbets-
löshet och sysselsättning. Enligt statistik från SCB 
så ökade bruttonationalprodukten, BNP, med 1,4 % 
sista kvartalet 2012 jämfört med samma kvartal 
2011. Ökningen var oväntat hög. Ett accelererande 
problem är svårigheten att matcha de arbetssökan-
des kompetens med efterfrågad kompetens. 

Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) är i sin senaste prognos över de kommande 
årens utveckling av skatteunderlaget något mer po-
sitiv jämfört med tidigare prognos. SKL:s chefeko-
nom Mats Kinnwall skriver bl.a. ”Det kommer att ta 
tid innan svensk ekonomi fullt ut är på fötter igen 
och anledningen stavas en fortsatt knackig utveck-
ling i omvärlden. Trots en svag utveckling av syssel-
sättning och löner utvecklas skatteunderlaget förhål-
landevis bra”. 2013…”räddas skatteunderlaget av 
växande pensioner.” (…) ”Som en följd av en bättre 
utveckling av skatteunderlaget både 2012 och 2013 
förbättras kommunsektorns

*/ 
skatteintäkter med 3 

miljarder kronor 2013 jämfört med tidigare bedöm-
ning. Den nya skatteunderlagsprognosen innebär att 
kommunernas och landstingens skatteintäkter blir 
bättre än tidigare beräknat även 2014 men ett bety-
dande kostnadstryck, både från demografi och höj-
da ambitioner, riskerar att försvaga sektorns resultat 
påtagligt.”   

*/ 
Kommuner och landsting sammantaget  

Älvkarleby kommun 

Befolkning 
Befolkningen har gått ned sedan 2010 och låg vid 
årsskiftet på ungefär samma nivå som 2008. För tio 
år sedan, 31 december 2002, uppgick befolkningen 
till 8 970. 
 

Befolkningsutveckling 2008-2012
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Flyttnings- och födelsenetto 2012 
Under året flyttade 521 (536) personer in i kommu-
nen och 548 (542) flyttade ut, vilket ger ett utflytt-
ningsnetto på 27 (6) personer. Under året föddes 
102 (90) och 105 (98) avled. Ut- och inflyttning 
skedde främst till och från Gävleborgs län.  
 

 
Näringsliv och arbetsmarknad 
Under 2012 nyregistrerades 26 (35) nya företag i 
kommunen, varav 16 var aktiebolag. En nyregistre-
ring behöver inte betyda ett nytt företag, utan kan 
innebära ändrad bolagsform, t.ex. från handelsbolag 
till aktiebolag.  Nyetableringen är genom åren rela-
tivt låg jämfört med många andra kommuner.  
 
Det totala antalet företag ligger på cirka 400. Åtta av 
dessa har fler än tjugo sysselsatta och drygt 350 
sysselsätter färre än fem. Knappt 25 % av företagen 
ägs och/eller drivs av kvinnor. Företagandet är av 
mycket stor vikt för kommunen och dess invånare 
och att arbeta för ett ökat företagande och förbättrad 
arbetsmarknad är därför en av kommunens största 
utmaningar.  
 

Antalet öppet arbetslösa (16-64 år) i kommunen, 
som sjönk under 2010-2011, steg under 2012 som 
en följd av lågkonjunkturen och uppgick 2012-12-31 
till 234 (204). Däremot sjönk antalet i öppen arbets-
löshet i mer än sex månader från 57 till 52. Antalet 
sökande i program med aktivitetsstöd ökade något 
under året, 247 personer per 31 december jämfört 
med 235 personer ett år tidigare. Totalt ökade anta-
let arbetslösa och personer program från 439 i de-
cember 2011 till 481 i december 2011. Det är något 
fler män än kvinnor som är arbetslösa och inskrivna 
i program.  
 

Bland ungdomar 18-24 år minskade antalet öppet 
arbetslösa något och uppgick i december 2012 och 
2011 till 31 respektive 34 st. Däremot ökade antalet 
inskrivna ungdomar i program från 95 till 109.  
 
Tabellen nedan visar arbetslösheten 2012, personer 
16-64 år. 
 

Arbetslösa  Älvkarleby Uppsala län Riket 

Öppet 4,2 % 2,7 % 3,7 % 

I program 4,5 % 2,1 % 3,2 % 

Totalt 8,7 % 4,8 % 6,9 % 
 
Källa: Arbetsförmedlingen 
 
Arbetslösheten ökade 2012 i såväl Älvkarleby kom-
mun som i länet och i riket och i den jämförelsen 
ökade den mest i vår kommun, som redan tidigare 
hade den högsta arbetslösheten.  
 
Den höga arbetslösheten i kommunen, och då 
särskilt ungdomsarbetslösheten, är besvärande. 
Kommunen arbetar med att bidra till att tillsammans  

 
med företagare utveckla näringslivet i kommunen. 
Som ett led i att effektivisera detta arbete håller en 
näringslivsstrategi på att arbetas fram.  
 
Projektet Växthuset avslutades under 2012. Projek-
tets målgrupp var unga vuxna i åldern 20-35 år 
skrivna i Älvkarleby kommun med behov av samord-
nad arbetslivsinriktad rehabilitering. Projektet blev 
framgångsrikt. Målet var att 30 procent av deltagar-
na efter avslut i projektet skulle ha gått vidare till an-
ställning, studier, egen verksamhet eller arbetsmark-
nadspolitiskt program. En mätning i slutet av projekt-
tiden visade att utfallet blev 59 procent.  
 
Projektet Växthuset II, som ersätter projektet Växt-
huset, pågår under perioden 1 augusti 2012 till och 
med 31 augusti 2014 och som i likhet med Växthu-
set finansieras av samordningsförbundet i Uppsala 
län och är ett samarbete mellan huvudprojektägaren 
Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäk-
ringskassan samt landstinget i Uppsala län. Pro-
jektets målgrupp är utvidgad till att gälla personer 
16-40 år. Målsättningen är att dessa personer ska 
komma närmare en etablering på arbetsmarknaden 
eller uppnå en arbetsåtergång via anställnings-
barhet, anställning/eget företag eller utbildning. I 
projektet ingår bl.a. praktik, studiebesök och rekryte-
ringsmässor.  
 
Infrastruktur 
Resandefrekvensen på Upptåget har överträffat för-
väntningarna. Sedan Upptåget 2006 började trafike-
ra sträckan Tierp-Gävle, har turtätheten utökats och 
senast skedde en utökning i december 2012. En 
begränsande faktor för utökad både person- som 
godstrafik är avsaknaden av dubbelspår mellan 
Skutskär och Furuvik. Trafikverkets ursprungliga tid-
plan för byggandet av dubbelspår har i omgångar 
skjutits framåt. Den senaste informationen, hämtad 
ur en artikel i tidningen Arbetarbladet, är att en om-
arbetad järnvägsplan ställs ut i slutet av mars 2013 
och att byggnationen startar tidigast hösten samma 
år. De ständiga förseningarna väcker frustration i re-
gionen.   
 

En lag om kollektivtrafik trädde i kraft 1 januari 2012. 
Lagen innebär ett samlat och trafikslagsövergripan-
de regelverk. Den nya lagstiftningen innebär, att kol-
lektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska 
marknadssegment får etablera kommersiell kollek-
tivtrafik. Enligt lagen ska i varje län finnas en regio-
nal kollektivtrafikmyndighet, som ersätter nuvarande  
trafikhuvudmän. I Uppsala län har landstinget tagit 
ansvaret som denna myndighet och har då tagit 
över alla kostnader för kollektivtrafiken. Tidigare de-
lades kostnaderna mellan landstinget och kommu-
nerna. Kostnadsöverföringen till landstinget reglera-
des genom en skatteväxling, där landstinget höjde 
skatten (0,49 kronor/skattekrona) och kommunerna 
sänkte den lika mycket.  
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Det finns skäl att arbeta för en bättre balans mellan 
utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden. Invå-
nare i kommunen som vill byta boende och männis-
kor som vill flytta till kommunen ska här kunna finna 
en attraktiv bostad. Hos kommunens bostadsbolag 
diskuteras nybyggnation, men för att få hyresgäster 
som är villiga att betala de höga hyresnivåer som 
följer med nybyggnation, måste bostäderna erbjuda 
en hög standard i en attraktiv miljö.    
 
Politisk sammansättning 
Nedanstående tabell visar den politiska samman-
sättningen i kommunfullmäktige föregående och in-
nevarande mandatperiod.  
 
I Älvkarleby kommun är den politiska sammansätt-
ningen tämligen stabil, med bara små förändringar 
mellan mandatperioderna. 
 
 

Parti 
2006-
2010 

2010-
2014 

Socialdemokraterna 14 14 

Moderata Samlingspartiet 4 5 

Kommunens Väl 4 4 

Folkpartiet Liberalerna 2 1 

Vänsterpartiet 2 2 

Sverigedemokraterna 2 2 

Centerpartiet 1 2 

Kristdemokraterna 1 - 

Miljöpartiet 1 1 

Summor 31 31 
 

 
 

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 

En redogörelse för uppfyllelse av fullmäktiges mål 
och uppdrag sker i ett särskilt avsnitt i årsredovis-
ningen (sidorna 48-58). Nedan ges bara en kort ref-
lektion över ett av målen.  

Mål: Behörighet till gymnasiet 
Enligt målformuleringen ska alla elever som går ut 
gymnasiet ha behörighet till gymnasiet. Under en tid 
har resultaten i skolan varit klart otillfredsställande. 
Fokus i skolarbetet har nu tydligare riktats mot upp-
fyllelse av ställda kunskapsmål. Trots detta försäm-
rades resultaten under 2012: färre behöriga till gym-
nasiet och lägre meritvärden, vilket naturligtvis re-
sulterade i att målet inte nåddes. Med anledning av 
det nedslående resultatet har rektorer och lärare ta-
git fram handlingsplaner med förbättringsområden.  
 
Det finns även positiva skolresultat värda att notera, 
då resultaten bland de yngre eleverna förbättrades 
under året. De nationella proven i årskurs 3 visade 
på 100 procents måluppfyllelse i flera av delproven. 
Dessutom kunde nära 100 procent av eleverna läsa  
 
 

 
i årskurs 1. Uppdraget måste nu bli att de goda re-
sultaten för eleverna i lägre årskurser kommer att  
bestå, samtidigt som resultaten för eleverna i de 
högre årskurserna förbättras.      

Ekonomisk översikt 

Årets resultat 
Kommunen redovisade 2012 ett ekonomiskt resultat 
på 5,1 miljoner kronor (mnkr) (budget uppgick till 6,0 
mnkr). (2011 redovisades ett resultat på -1,6 mnkr.) 
Detta är i underkant för vad som kan betraktas som 
god ekonomisk hushållning, om man följer schablo-
nen om ett resultat på 2 % av skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag/utjämningsbidrag, vilket för Älv-
karleby kommun innebär cirka 8 mnkr.  
 
Det är värt att nämna några större ingångposter, 
som påverkade resultatet: 
 
- Med anledning av den reformerade sjukförsäkrin-
gen, har  kostnaderna  för avtalsförsäkringarna sjun- 
kit avsevärt. AFA Försäkring, som administrerar av-
talsförsäkringarna, har av den anledningen blivit 
mycket välkonsoliderat. Styrelsen för AFA beslutade 
därför att under 2012 återbetala inbetalade premier 
för åren 2007-2008. För Älvkarleby innebar detta en 
intäkt på 7,0 mnkr.  
 
- Kommunfullmäktige beslutade under året att åta-
gandet för medfinansieringen av Citybanan skulle 
upplösas i sin helhet 2012 inklusive kalkylerade in-
dexuppräkningar. Kostnaden uppgick till knappt 4,5 
mnkr.  
 

- Fullmäktige beslutade samtidigt om nedskrivning 
med 3,1 mnkr av en för högt värderad anläggnings-
tillgång.  

 

Årets resultat 5-årsöversikt
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Balanskravet 
Kommunallagen kräver att om kostnaderna översti-
ger intäkterna, ska resultatet regleras under de kom-
mande tre åren, så att det egna kapitalet återställs.  
 

Inget underskott från tidigare år återstod att balan-
sera 2012. Då 2012 års resultat blev positivt, finns 
inget negativt resultat att balansera kommande år.  
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Nämndernas budgetutfall 
Budgetavvikelserna för revisionen, kommunstyrel-
sen och nämnderna fördelar sig enligt följande: 
 

Budgetavvikelser mnkr 2011 2012 

Revision 0,0 0,0 

Kommunstyrelse 0,4 2,0 

Samhällsbyggnadsnämnd 0,4 0,0 

Utbildnings- och omsorgsnämnd -2,8 -7,1 

Driftbudgetprojekt -0,8 1,0 

Summor -2,8 -4,1 

 
Utbildnings- och omsorgsnämndens budgetutfall be-
höver kommenteras ur ett par aspekter. Dels under-
skottet i sig, dels det slutliga utfallet kontra under 
året upprättade prognoser.  
 
I underskottet på 7,1 mnkr ingår ett överskott inom 
intraprenaden KunDa med 2,2 mnkr, ett överskott 
som följer med verksamheten till 2013. Övrig verk-
samhet redovisade alltså ett budgetöverskridande 
på 9,3 mnkr. Orsakerna till överskridandet beskrivs i 
nämndens verksamhetsberättelse.  
 
Kommunens ekonomi tål inte sådana underskott 
och därför pågår ett omfattande arbete att vidta 
åtgärder, för att anpassa nämndens kostnadsnivå till 
givna ekonomiska ramar. Arbetet, som hittills inte 
har gett tillräckligt resultat, fortsätter under 2013 för 
att nämnden ska nå ända fram.   
 
Prognosen för budgetutfall för utbildnings- och om-
sorgsnämnden, exkl. KunDa, visade så sent som i 
oktober på ett underskott på lite drygt 5 mnkr medan 
utfallet, som ovan nämnts, hamnade på -9,3 mnkr. 
Prognosmissens storlek är uppseendeväckande och 
förändringar i prognosarbetet har vidtagits för att för-
hindra liknande prognosfel i framtiden. 
 
I övrigt hänvisas till respektive nämnds verksam-
hetsberättelse.  
 
Verksamheternas kostnader   
Bortsett från skatteutdebiteringen kan kommunen 
bara i mindre utsträckning påverka intäktssidan. Det 
är därför av stor vikt, att kostnadsutvecklingen kan 
kontrolleras.  
 
Verksamheternas nettokostnader enligt resultaträk-
ningen minskade med 1,4 % mellan 2011 och 2012. 
Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning med 
generella statsbidrag och fastighetsavgifter, som 
bl.a. finansierar nettokostnaderna, minskade med 
0,5 %. Effekten av dessa förhållanden syns i det för-
bättrade resultatet 2012.  
 
Rensas nettokostnaderna 2011 och 2012 från större 
engångsposter, så ökade nettokostnaderna mellan  
 

 
åren med 0,4 %. Långsiktigt kan inte nettokostna-
derna tillåtas att öka snabbare än summan av skat-
teintäkter, bidrag och fastighetsavgift.  
 

Finansiella mål 
Kommunfullmäktige antog nedanstående finansiella  
mål för 2012.  
 

Kriterier Mål Utfall 

Årets resultat (mnkr)               4,0 5,1 

Likvida medel (mnkr) 15,0 34,0 

Soliditet (%) för perioden 40,0 32,4 
 

I likvida medel i sammanställningen ovan ingår inte kortfristiga 
placeringar på 930 tkr. 

 
Målet för soliditeten nåddes inte under 2012. Läs vi-
dare under rubriken ”Soliditet” nedan. Även likvida 
medel kommenteras nedan.  
 
Soliditet 
Soliditeten minskade under 2012 till 32 % trots det 
positiva resultatet. Det beror på en högre balansom-
slutning, som minskar det egna kapitalets relativa 
storlek av omslutningen.   
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Kommunen har genom åren haft en låg soliditet och  
målet är att successivt höja den, vilket också har 
skett. Som exempel kan nämnas, att för tio år sedan 
uppgick soliditeten till endast 23 %. En förhållande-
vis hög soliditet förbättrar den ekonomiska hand-
lingsfriheten. Ett vägt medelvärde för landets kom-
muner var 2011 51 % och för vårt läns kommuner 
var motsvarande värde 43 % och för kommungrup-
pen (förortskommuner till större städer) 50 %.   

  
Om avsättning skulle ske i balansräkningen för åta-
ganden för pensionsavtal före 1998 (se under ”Pen-
sionskostnader…” nedan), skulle kommunen drab-
bas av ett negativt eget kapital och därmed negativ 
soliditet, -27 %. 
 
Kommunen kommer under 2013-2014 att genomfö-
ra flera större investeringsprojekt, som ska finansie-
ras via upplåning. Detta kommer att leda till en hög-
re balansomslutning, vilket kan leda en lägre solidi-
tet, även om kommunen redovisar positiva resultat. 
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Rörelsekapital och likvida medel 
Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättnings-
tillgångar och kortfristiga skulder och visar kommu-
nens betalningsberedskap på kortare sikt.  
 
Vid senaste årsskiftet uppgick rörelsekapitalet till 8,6 
mnkr, d.v.s. omsättningstillgångarna var högre än 
de kortfristiga skulderna. Per 2011-12-31 uppgick 
rörelsekapitalet till -18,3 mnkr. Förändringen mellan 
åren beror i stor utsträckning på ökningen av likvida 
medel.  
 
De likvida medlen, inkl. kortfristiga placeringar, har 
under året varit onödigt höga, bl.a. beroende på fle-
ra försenade investeringsobjekt. Under 2013 beräk-
nas de likvida medlen minska ned mot det finan-
siella målet.  
  
Upplåning  
Kommunens långfristiga upplåning uppgick vid års-
skiftet till 145,5 mnkr (136,2 mnkr). Den kortfristiga 
låneskulden, d.v.s. den del av lånen som amorteras 
inom ett år, uppgick till 9,8 mnkr (8,7 mnkr). Totala 
låneskulden ökade under året med 10,8 mnkr till 
155,3 mnkr. 
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Nyupplåningen uppgick till 20,0 mnkr; 14,0 mnkr för 
byggnation Bodaskolan och 6,0 mnkr för finansie-
ring av Älvkarleby Vattens nettoinvesteringar 2011. 
Amorteringarna uppgick till 9,6 mnkr. 
 

Av totala lånestocken enligt ovanstående diagram 
utgörs 79 mnkr, 51 %, av korta räntebindningstider 
(tolv månader och kortare). Per 2011-12-31 utgjorde 
55 % korta räntebindningar.  
 
Av lånestocken har 32 mnkr kort kapitalbindningstid 
(tre månaders uppsägning från kreditgivaren). För 
resterande del av lånestocken är kapitalet bundet på 
längre tid – upp till fem år. 
 
En lånestock som är balanserad när det gäller bind-
ningstider kan vara att föredra. Under flera år har 
kommunen haft placeringar med kraftig, och något 
riskabel, betoning på korta bindningstider. Från år 
2011 har kommunen agerat mot en mer balanserad  
lånestock.  Den genomsnittliga räntesatsen var un-
der året 3,05 % (3,16 %). 

 
Avskrivningar och nedskrivningar  
Planenliga avskrivningar uppgick till 15,5 mnkr 
(13,8) mnkr. Ökningen från 2011 beror på nedskriv-
ning med 3,1 mnkr av för högt värderad anlägg-
ningstillgång. 2011 skedde en nedskrivning av villor-
na i Harnäs med 1,2 mnkr. 
  

Investeringar 
Kommunens investeringar, exklusive exploateringar, 
uppgick under året till endast 5,8 mnkr (14,5 mnkr). 
Budget uppgick till 55,6 mnkr (27,4 mnkr). Flera 
stora beslutade investeringar, bl.a. Bodaskolan och 
Rotskärsskolan hann knappt påbörjas under året.  
Byte av kvicksilverfri vägbelysning kom inte igång 
p.g.a. överprövad upphandling. Ej förbrukade anslag 
för icke färdigställda investeringsprojekt kommer att 
föras över till 2013, totalt 43,2 mnkr. 
 
Investeringar i exploateringsområden har skett med 
1,2 mnkr. 
 

Större investeringar 2012 mnkr 

Bodaskolan, förskola och kök 0,8 

Toppbeläggning gator och cykelvägar 0,6 

Gräsklippare till teknisk avdelning 0,6 

Rotskärsskolan, SO-byggnad och kök 0,6 

IT-utrustning 0,5 

  
  

I övrigt hänvisas till investeringsredovisningen på 
sidan 29. 
 
Pensionskostnader och pensionsåtaganden 
Kommunen redovisar sin pensionsskuld enligt den 
lagreglerade s.k. blandmodellen. Denna modell in-
nebär, att den gamla skulden (avtal före 1998) 
redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen i 
balansräkningen, medan den nya skulden (från 
1998) redovisas i resultat- och balansräkningarna. 
Även löneskatt på pensionsskulden redovisas.  
 
Pensionskostnaderna uppgick 2012 till 23,1 mnkr 
(28,1 mnkr) inkl. löneskatt fördelat enligt tabellen ne-
dan. De höga kostnaderna 2011 för skuldförändring 
och finansiell kostnad, beror på en sänkning av den 
s.k. diskonteringsräntan.  
  

Pensionskostnader (mnkr) 2011  2012  

Pensionsutbetalningar 10,0 11,0 

Avgiftsbestämd ålderspension  10,1 10,4 

Skuldförändring exkl. ÖK-SAP 2,3 0 

ÖK-SAP (särskild avtalspension) 2,1 0,3 

Finansiell kostnad 3,6 1,4 

Totalt (inkl löneskatt)  28,1 23,1 
 

Ansvarsförbindelse, pensionsskuld m.m. per 31 de-
cember 2011 och 2012 i mnkr återfinns i tabellen på 
nästa sida. Beloppen inkluderar särskild löneskatt.  
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Pensionsförpliktelser (mnkr)  2011 2012 

1. Avsatt för pensioner 32,8 34,4 

2. Ansvarsförbindelse 226,5 225,8 

3. Avgiftsbestämd ålderspension 10,1 10,4 

4.Totala pensionsförpliktelser 269,4 270,6 

5. Pensionsmedel (bokfört värde) 0,9 0,9 

6. Pensionsmedel (markn. värde) 1,0 1,0 

Återlånade medel (p.4 ./. p.6) 268,4 269,6 
 

Pensionsmedlen avser avsättningar som kommunen 
gjorde 2001 till tre fonder i Nordea. 
 
Borgensåtaganden 
Under de senaste åren har solidariskt borgensåta-
gande ingåtts för Kommuninvest (inte upptaget i 
sammanställningen nedan).  
 
Det är högst osannolikt att det solidariska borgens-
åtagandet för Kommuninvest till någon del ska be-
höva infrias. Kommuninvest har hög finansiell styrka 
och högsta rating från de båda kreditvärderingsinsti-
tuten Moody’s och Standard & Poor’s. Upplåning 
sker med betryggande säkerheter. 
 

AB Älvkarlebyhus har mycket hög soliditet och låg 
vakansgrad, 1,3 % i genomsnitt 2012, av det uthyr-
ningsbara beståndet. Risken är liten att kommunen 
ska tvingas att infria borgensåtagandet.  
 

Nedan visas en tabell över borgensåtagandena in-
delade i fyra grupper: 
 

Borgen per 31/12 mnkr  2011 2012 

AB Älvkarlebyhus  86,2 85,6 

Bostadsrättsföreningar 6,0 6,0 

Egnahem 0,2 0,1 

Övriga 1,0 0,9 

Totalt 93,4 92,6 
 

Skatteutdebitering 
Skatteutdebitering 2012 (totalt för både kommun 
och landsting samt enbart kommun) i Älvkarleby 
kommun i jämförelse med två närliggande kommu-
ner och vägt medelvärde för länet och hela landet. 
 

Kommun 
        Kommun 
och landsting  

Därav 
kommun 

Älvkarleby 33,05 22,19 

Gävle  32,72 21,29 

Tierp 31,85 20,99 

Uppsala län 31,88 10,86 

Hela landet 31,55 20,73 

 
Känslighetsanalys 
Av följande tabell framgår hur olika faktorer och åt-
gärder påverkar kommunens ekonomiska situation: 
 
 

Åtgärd 
För- 

ändring 
Årseffekt 

/mnkr 

Skattehöjning- sänkning 1 kr  +/-15,8 

Bruttokostnadsförändring 1 %  +/- 4,9 

Löneökning inkl sociala avgifter 1 % 2,5 

Räntehöjning- sänkning 1 %  +/- 1,6 
 

 
 

Framtiden 

En politisk vilja är att förbättra servicen för kommun-
medborgarna. I linje med detta pågår ett arbete att 
skapa en förenklad väg för medborgarna att erhålla 
service. Denna medborgarservice beräknas vara på 
plats under hösten 2013. I arbetet för bättre service 
ingår även att ge fler servicelösningar via webben. 
 
För att säkerställa tillgången till förskoleplatser i söd-
ra kommundelen, kommer en förskola med fyra av-
delningar att byggas i Älvkarleby med byggstart tidi-
gast hösten 2013.  
 
Till höstterminen lämnar kommunen Jungfruhol-
mens skola, i samband med att hyresavtalet går ut. I 
lokalerna bedrivs för närvarande förskola (två avdel-
ningar), förskoleklass och skola 1-5. Eleverna i för-
skoleklass och skola flyttar då till Rotskärsskolan, 
som byggs om för att bereda plats för dessa elever. 
Samtidigt byggs Bodaskolan om för tre förskoleav-
delningar, för att trygga behovet av förskoleplatser i 
Skutskär.  
 
Toaletterna på äldreboendet Östangård kommer att 
byggas om, för att möta krav från Arbetsmiljöverket. 
 
Från och med hösten 2013 kommer all matproduk-
tion som sker i kommunens regi att tillredas på res-
pektive enhet.  
 
Individ- och familjeomsorgen beräknas att även fort-
sättningsvis ha en hög belastning. Hög arbetslöshet, 
drogmissbruk och familjeproblematik bidrar till en 
försämrad folkhälsa. Alltför många barn lever i en ut-
satt miljö och antalet placerade barn har ökat de se-
naste åren. Att förbättra folkhälsan är ett prioriterat 
politiskt mål och för att nå målet krävs ett långsiktigt 
hälsoekonomiskt arbete.   
 
Ett upprepande av utbildnings- och omsorgsnämn-
dens kraftiga budgetöverskridande 2012 måste und-
vikas. Åtgärder behöver vidtas, så att kostnadsnivån 
2013 kommer att ligga i paritet med budget. Likaså 
måste den ekonomiska uppföljningen skärpas, så 
att eventuella negativa avvikelser uppmärksammas 
tidigt och kan åtgärdas.  
 
Sveriges arbetsmarknad står inför stora pensionsav-
gångar de närmaste åren och det gäller naturligtvis 
även kommunerna. För arbetsgivaren Älvkarleby 
kommun kommer omkring 150, av knappt 700, an-
ställda att pensioneras till 2020. Beräkningarna ba-
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seras på pensionering vid 65 års ålder. Det kommer 
att innebära en stor utmaning att återrekrytera per-
sonal med rätt kompetens, då konkurrensen om ar-
betskraften bli hård. Redan idag förekommer rekry-
teringsproblem inom vissa personalkategorier. För 
att lyckas måste Älvkarleby kommun, och offentlig 
sektor som helhet, framstå som en attraktiv arbets-
givare och kunna erbjuda konkurrenskraftiga anställ-
ningsvillkor.  
 
Programberedningen, med representanter för Sveri-
ges Kommuner och Landsting (SKL) och den lokala 
nivån för de sju riksdagspartierna, har presenterat 
sitt arbete i skriften ”Framtidens utmaning – Välfär-
dens långsiktiga finansiering” (© SKL 2010). Bland 
slutsatserna kan nämnas: ”Vi är alla eniga om att 
finansieringen av välfärdstjänsterna kommer att bli 
en utmaning i framtiden och som fordrar att politiska 
beslut redan nu fattas i en långsiktig kontext.” /../ 
”Det är en genuint politisk fråga där partierna måste 
bekänna färg för väljarna. Men att sopa problemet 
under mattan och tro att det ordnar sig är definitivt 
ingen lösning.”  
 
Programberedningen kommer fram till att de demog-
rafiska förändringarna till år 2035 kommer att ge 
ökade kostnader, men att det ändå är hanterbara 
kostnadsökningar, som inte ställer krav på nämnvärt 
ändrade finansieringsbehov. Den stora utmaningen 
är om den årliga enprocentiga ambitionsökning, ut-
över demografiförändringar, som empiriskt har kun-
nat mätas sedan 1985, kommer att fortsätta. I såda-
na fall kommer det att krävas både skattehöjningar 
och andra finsieringsverktyg, t.ex. egenavgifter. Be-
redningen pekar på att det i framtiden kommer att 
krävas hårdare prioriteringar, avgränsningar och för-
tydliganden av det offentliga åtagandet.  
 

Sammanställd redovisning 

Ingående enheter 
I den sammanställda redovisningen ingår Älvkarleby 
kommun, AB Älvkarlebyhus (100 % ägande) och 
Älvkarleby Vatten AB (ÄbVAAB). ÄbVAAB är dot-
terbolag till Gästrike Vatten AB som äger 99 % av 
aktierna. Genom resterande aktie, en s.k. hembuds-
aktie, äger Älvkarleby kommun 100 % av rösterna, 
vilket innebär att kommunen betraktas ha ett avgö-
rande inflytande och bolaget ska alltså ingå i kon-
cernkonsolideringen. 
  
Ekonomi 
Koncernens konsoliderade resultat 2012 uppgick till 
7,4 mnkr (2011: 585 tkr). Resultaten för de enskilda 
bolagen framgår under respektive rubrik nedan.  
 
Koncernens goda soliditet på 43 % från 2011 vid-
makthölls under 2012. Det är Älvkarlebyhus’ höga 
soliditet som slår igenom för hela koncernen.  
 

Rörelsekapitalet stärktes under året med 33,6 mnkr 
till -3,8 mnkr. Det är främst kommunen, men även 
Älvkarleby Vatten, som har stärkt rörelsekapitalet. 
 
De långfristiga skulderna uppgick 31 december till 
231,2 mnkr (222,4 mnkr); 8,8 mnkr högre än året 
före. Det är kommunen, som har ökat sin upplåning.  
 
De båda ingående bolagens ekonomi inger inga far-
hågor för koncernen. Utmaningen ligger i att skapa 
förutsättningar, så att kommunens ekonomiska re-
sultat ska ligga på en rimlig nivå. 
 
Anställda 
Antalet tillsvidareanställd personal och månads-
avlönade vikarier inom koncernen uppgick  vid års-
skiftet 635, vilket motsvarar cirka 612 årsarbetare. 
Kommunen har även haft timanställda motsvarande 
65 årsarbetare.  
 
Not: Kommunen bytte personalsystem under 2011. Detta har 
skapat osäkerhet i statistiska jämförelser över åren. Därför utgår 
uppgifter för jämförelseåret 2011. 

 
AB Älvkarlebyhus 
Älvkarlebyhus förvaltar fastigheter belägna i Skut-
skär, Älvkarleby, Lanforsen, Marma och Gårdskär. 
Bolaget sköter även förvaltningen av kommunens 
fastigheter. Antalet lägenheter uppgick vid årsskiftet 
till 1 043 (1 043) med en bostadsyta om cirka 
64 575 m

2 
(64 548 m

2
).  Lokalytan uppgick till ca 

16 305 m
2 
(16 305 m

2
).   

 

Fastighetsförvaltning av externa fastigheter uppgick 
till cirka 42 000 m

2 
(oförändrat). 

 
Antal vakanta lägenheter uppgick vid årets slut till 
27 (21), vilket motsvarar 3 % (2 %) av det uthyr-
ningsbara beståndet. I genomsnitt för året har 1 % 
(4 %) av lägenheterna varit vakanta eller avställda. 
 
Investeringar i fastigheter uppgick under året till 9,6 
mnkr (11,6 mnkr). Investeringar i fastigheter bestod 
främst av stamrenovering på Ridderdalsvägen 5 och 
7 i Älvkarleby samt slutförda fönsterbyten på områ- 
dena Berget i Skutskär och Tallbacken i Älvkarleby.  
Investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 
0,1 mnkr (0,5 mnkr). Inga fastigheter avyttrades un-
der året. 
 
Takrenovering utfördes på Hårsta och fasadrenove-
ringar på Hårsta och Tallbacken.  Fasad- och takby-
ten skedde på Siggeboda gård. Balkongfronter byt-
tes på Hårstagatan 5 och 7. Däremot genomfördes 
inte den planerade balkongrenoveringen på långhu-
sen i Hårsta.  
 
Administrationen belastades med kostnader i sam-
band med upphörandet av förvaltningsavtalet med 
kommunen och upphandling av nytt avtal. 
En hög likviditet påverkade räntenettot positivt. Bo-
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laget betalade en borgensavgift till kommunen på 
343 tkr.  
 
Hyran höjdes den 1 juli med i genomsnitt 2,05 % 
(2,02 %) för bostäder och lokaler, vilka inte har 
indexhyror. 
 
Den starka ekonomiska ställningen bibehölls under 
2012. Soliditeten per 31 december uppgick till drygt 
59 % (oförändrat).  
 
Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispo-
sitioner på 3,2 (3,0) mnkr. Efter bokslutsdispositio-
ner och skatt redovisas ett resultat på 2,3 (2,9) 
mnkr. Budgeterat resultat uppgick till 1,2 mnkr.  
 
Hyresintäkterna blev nära 600 tkr högre än budget 
och beror på färre vakanser och hög beläggning på 
möblerade lägenheter. Hyresbortfallet uppgick till 
1,2 mnkr vilket motsvarar 3 % (5 % 2011). 
 
Elkostnaderna var fram till hösten markant lägre än 
budgeterat. Årskostnaden uppgick till 3,0 mnkr, den 
lägsta kostnaden på fem år, att jämföra med budget 
på 3,4 mnkr. Från 2011 används återigen en köp-
metod med aktiv portföljhantering i stället för en rak 
handel med rörliga priser. En portföljhantering ger 
lägre prissvängningar.  
 
Älvkarleby Vatten AB 
Kommunens vatten- och avloppsverksamhet bedrivs 
sedan 2008 i ett koncernsamarbete med Gävle, 
Hofors och Ockelbo kommuner. Gävle kommun 
äger 70 % i moderbolaget Gästrike Vatten AB och 
övriga kommuner äger 10 % vardera.  
 
Gästrike Vatten äger i sin tur anläggningsbolag, ett 
bolag för varje ingående kommun. Dock äger varje 
kommun en hembudsaktie (1 % av aktiekapitalet) i 
sitt eget anläggningsbolag, vilket gör att kommuner-
na kontrollerar 100 % av rösterna i sina respektive 
anläggningsbolag. 
 
Älvkarleby Vatten AB är huvudman för den allmänna 
vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kom-
munen. Verksamheten består i att äga och förvalta 
de allmänna va-anläggningarna i kommunen. Va-
taxorna fastställs av Älvkarleby kommunfullmäktige. 
Verksamheten regleras i lagen om allmänna vatten-
tjänster. 
 
Anläggningarna består av vattenverk, avloppsre-
ningsverk, pumpstationer, tryckstegringsstationer, 
högreservoarer, infiltrationsanläggningar och ett om-
fattande ledningsnät. 
 
Ett långsiktigt kretsloppstänkande genomsyrar hela 
verksamheten, där hänsyn tas till kommande gene-
rationers behov av bra va-försörjning. 
En större driftstörning inträffade, när överföringsled-

ningarna för vatten och spillvatten mellan Älvskär 
och Ytterbodarna slets sönder p.g.a. högt vattenflö-
de och träd som rycktes med i flödet. Reparationsar-
betena blev omfattande och de söndertrasade led-
ningarna utrangerades. De nya ledningarna förlades 
med en ny teknik som styrd borrning under älvens 
botten i stället för traditionell förläggning på älvbot-
ten. 
 
I Gårdskär är det problem med bräddningar och 
kommunen har förelagt bolaget att vidta förbätt-
ringar. Ett åtgärdsförslag är framtaget varvid fördju-
pade utredningar kommer att fortsätta under 2013, 
då åtgärder kommer att påbörjas. Åtgärderna, som 
kommer att fortlöpa under planperioden, ska lösa 
bräddningsproblemen, genom att minska inläckaget 
till spillvattennätet.  
 
Under 2012 minskade den sålda mängden vatten, 
bl.a. beroende på att en storförbrukare under året 
lagade en stor vattenläcka motsvarande 31 000 m

3
 

på årsbasis.  2012 såldes 887 000 m
3
; motsvarande 

mängd 2011 uppgick till 959 000 m
3
.  

 
För att öka kvaliteten på ledningskartan och säker-
ställa källriktigheten har ett omfattande arbete ge-
nomförts för dokumentation och verifiering av grund-
data. Fokus har varit att åtgärda ytterområden i 
kommunen där höjd och läge stämmer dåligt, samt 
att det är stor avsaknad av skyltar och beteckningar. 
En förbättrad ledningskarta ger bättre förutsättningar 
för snabbare insatser vid avbrott och därmed ökade 
möjligheter för minskade olägenheter för brukarna. 
 
Investeringarna uppgick under året till 3,3 mnkr 
(10,0 mnkr). Två större projekt genomfördes i Älv-
karleby. Dels utbyggnation av ledningsnätet på Ny-
bogatan/Sandgatan, dels exploatering i området vid 
tidigare Folkets Hus. Arbetet med förnyelse av led-
ningsnätet för Långsand påbörjades under året och 
kommer att slutföras under 2013. Avstämning sked-
de mot kommunens utbyggnadsplaner och even-
tuella tillkommande anslutningar för att säkerställa 
den långsiktiga dimensioneringen. 
 
För framtiden föreligger ett stort behov av att säker-
ställa och skydda vattenresurserna. Bristen på re-
servvattenförsörjning medför att behovet av att sä-
kerställa och skydda vattenresurserna blir än mer 
angeläget. Parallellt med att säkerställa nuvarande 
vattentäkt måste alternativ till dagens va-försörjning 
tas fram, så att det finns en fungerande reserv-
vattenförsörjning.   
 

Påverkan på vattenresurserna är gränsöverskridan-
de. Vattenförordningen utgår ifrån EU:s vattendirek-
tiv och delar landet i fem vattendistrikt beroende på 
vilken slutlig recipient som belastas. Detta innebär, 
att verksamheten måste utökas från det lokala pers-
pektivet till ett regionalt och även ett nationellt pers-
pektiv. 



Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt 
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Vatten- och avloppsförsörjningsplan ska tas fram. 
Vattenförsörjningsplanen innebär, att på kort och 
lång sikt säkra vattenförsörjning av god kvalitet och 
kapacitet samt en tillfredsställande reservvattenför-
sörjning. Avloppsförsörjningsplanen ska visa en in-
riktning för framtidens avloppshantering såväl lokalt 
som regionalt, som ger långsiktigt hållbara lösningar 
som bidrar till minskad miljöbelastning.  
 
Det ekonomiska resultatet efter skatt uppgick till 307 
tkr (2011: 0 tkr). Nettoomsättningen steg med 2,8 
mnkr (lika med 11,5 %). Rörelsens kostnader steg  
med 2,3 mnkr (10,5 %). Gemensamma resurser 
inom Gästrike Vatten AB har till 8 % (8 %) belastat 
Älvkarleby Vatten AB. Brukningstaxan har gällt från 
2011-04-01. En översyn av taxekonstruktionen på-
går. 
 
 

Intäktsökningen jämfört med 2011 blev 6,1 %, me-
dan ökningen av rörelsens kostnader stannade vid 
2,3 %. Kostnadskontrollen har varit god. 

 
 

Uppdragsföretag 
Juridiska personer som under 2012 bedrivit offentligt 
finansierad verksamhet åt kommunen, men som inte 
ingår i den sammanställda redovisningen: 
 

 Kommunalförbundet Gästrike Räddningstjänst, 
räddningstjänst 

 Kommunalförbundet Gästrike Återvinnare, ren-
hållning, återvinning 

 Kommunalförbundet Inköp Gävleborg, upphand-
lingar 

 Konsument Gästrikland, konsumentvägledning 

 Previa AB, företagshälsovård 

 Älvboda Friskola, förskola, fritidshem, förskole-
klass, skola 
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2011 infördes ett nytt lönesystem. Det innebär, 
att årets redovisning inte har några jämförelse-
data för tidigare år, då underlagen presenteras 
på olika sätt och jämförelser inte är relevanta.  
 
För närvarande pågår ett arbete med att kvali-
tetssäkra statistiken i systemet, vilket kan kom-
ma att påverka årsredovisningens utseende 
kommande år. 
 
Under 2012 övergick IT- och löneverksamhet-
erna (1 januari resp. 1 april) till gemensamma 
nämnder med Tierp som värdkommun. 

Medarbetarenkät 

Under tiden 23 januari - 1 februari 2012 ge-
nomfördes en hälsoenkät för alla medarbetare 
i kommunen. Enkäten genomfördes inom ra-
men för vårt hälsostrategiska arbete på våra 
arbetsplatser och på alla nivåer.  
 
Under året har arbetet med handlingsplaner 
påbörjats utifrån det resultat som kom fram. 70 
% svarade på enkäten, vilket får anses vara en 
relativt bra svarsfrekvens. Arbetet med hand-
lingsplaner fortsätter under 2013 och första 
kvartalet 2014 genomförs en ny Pulsenkät. 
Resultatet från den enkäten kommer att visa 
om arbetet med handlingsplanerna förbättrat 
områden med låga värden och bibehållit eller 
höjt områden med bra värden.  
 
De områden vi behöver förbättra är bl.a. sömn 
där endast 40 % av våra medarbetare känner 
sig utvilade när de vaknar och endast 33 % 
anser att de har krafter kvar när de kommer 
hem. Bara 44 % anser att de kan påverka sin 
arbetssituation och endast 58 % känner att de 
får uppskattning för sin arbetsinsats. Enbart 53 
% anser att de har en bra fysisk arbetsmiljö.  
 
 
 

 
81 % upplever någon form av stress, 43 % 
upplever stressymptom, 47 % upplever fysiska 
besvär, 58 % anser att de behöver förbättra sin 
livsstil för att bibehålla eller förbättra sin hälsa 
och 68 % anser att de behöver förbättra sitt 
arbetsliv för att behålla eller förbättra sin hälsa. 
 
Områden där resultaten var bra är rörelse där 
68 % rör sig regelbundet 2-3 ggr/v, relationer 
där 92 % har någon att anförtro sig åt och 82 
% känner en samhörighet med någon annan.  
84 % av våra medarbetare känner livsglädje, 
76 % trivs med sitt arbete och hela 89 % kän-
ner sig engagerad i sina arbetsuppgifter. 
 
Det hälsostrategiska arbetet är något som på-
går kontinuerligt och där pulsenkäten är ett 
komplement för att styra insatserna så rätt som 
möjligt. 

Löneöversyn 2012 

Löneöversynen 2012 genomfördes enligt tid-
plan och nya löner och retroaktivitet kunde be-
talas ut i oktober respektive november månad 
och för lärarna i december.  
 
En lönekartläggning med arbetsvärdering ge-
nomfördes hösten 2012. Utvärdering och sam-
verkan pågår. 

Personalvolym  

Vid utgången av 2012 uppgick kommunens 
antal tillsvidareanställd personal och månads-
avlönade vikarier till sammanlagt 612 st. Total 
arbetstid under året uppgår till 1 169 611 tim-
mar (894 655 timmar arbetad tid och 274 946 
timmar frånvarotid). Omräknat till årsarbetare 
blir det 590 st. Under året har 110 687 timmar 
utförts av timavlönad personal, vilket motsvarar 
65 årsarbetare. Det innebär, att det kommu-
nala uppdraget har krävt resurser motsvarande 
655 årsarbetare.  
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Kön och ålder 

Medelålder; män respektive kvinnor - må-

nadsanställda. 
Medelåldern för kommunen totalt är 48,6 år. 
För män 47,3 och kvinnor 48,8 år. Det är en 
förändring jämfört med föregående år med -0,6 
år för männen och +0,9 år för kvinnorna. Totalt 
+0,7 år. Jämfört med 2008 har medelåldern för 
män ökat med 0,2 år och kvinnor med 4,9 år. 
 

Fram till år 2020 kommer ca 150 medarbetare 
att uppnå pensionsåldern 65 år. Av dessa 150 
är cirka 20 % undersköterskor som kommer att 
bli en bristgrupp framöver, 15 % är lärare, 10 
% förskolelärare och 10 % vårdbiträden. Res-
terande är spridda över flera olika yrkesgrup-
per. Det är redan idag svårigheter att rekrytera 
vikarier inom vård- och omsorg samt förskollä-
rare. I dag är kommunen i viss utsträckning 
representerade på jobbmässor/arbetsmark-
nadsdagar och bedriver också en viss uppsö-
kande verksamhet på skolor. Den här typen av 
aktivitet för att möta kommande rekryterings-
behov ska vidareutvecklas. 

Andelen anställda fördelade på kön 
(i procent) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Kvinnor 88 89 88 89 89 

Män 12 11 12 11 11 

 
Fördelningen mellan kvinnor och män har varit 
i stort sett densamma under senaste femårs-
perioden. 

Andel heltider kvinna/man (i procent) 

Andelen heltider har ökat jämfört med tidigare 
år. Från 2011 erbjuds samtliga anställda inom 
Vård- och Omsorg önskad sysselsättnings-
grad. I november 2012 hade 54 medarbetare 
förändrat sin sysselsättningsgrad. 38 hade höjt  
 

 
och 16 hade sänkt sin sysselsättningsgrad. 
Netto ger detta en ökning med 2,46 årsarbe-
tare. 

Lönekostnader och arvoden 

Alla kostnader är redovisade exkl. personalomkost-
nader 

 
Kostnaden för löner, arvoden och ersättningar 
till personal, förtroendevalda, uppdragstagare 
m.fl. uppgick under året till 186,0 mnkr, jämfört 
med 183,5 mnkr 2011.  

 

Medellön  
Medellönen för kvinnor är 24 853 kr och för 
män 26 435 kr. Männens medellön är 1 582 kr 
högre än kvinnornas. Motsvarande skillnad för 
2011 var 3 565 kr, vilket är en minskning av lö-
neskillnaden med 1 983 kr. Kvinnornas medel-
lön i relation till männens uppgår till 94 %. Me-
dellönen totalt i kommunen per 31 december är 
25 024 kr. En ökning med 648 kr, vilket mots-
varar 2,6 %. 
 
Löneöversyn 2012 
Löneökningar i samband med årets löneöver-
syn, fr.o.m. 120401, uppgick till en kostnad av 
4,2 mnkr för året. Det totala utfallet för löneö-
versynen blev 3,28 %. Lärarna fick 4,2 % vilket 
påverkade det relativt höga utfallet på helhet-
en. 
 
Sjuklönekostnaden 
Sjuklönekostnaden för arbetsgivarperioden 
(dag 2 – 14 samt 10 % dag 15-90) är 3,2 mnkr. 
En ökning med 0,8 mnkr från föregående år. 

Mertid/Övertid 

Genomsnittligt antal utförda mertidstimmar 
per anställd och år - månadsanställda. 
Den sammanlagda mertiden/övertiden för 2012 
är 9 915 timmar och motsvarar 16,2 timmar/ 
anställd vilket är en ökning med 2,9 timmar per 
anställd jämfört föregående år. 
 
Den sammanlagda mertiden/övertiden för 2012 
motsvarar 5,8* årsarbetare vilket är en ökning 
med 1,0 årsarbetare jämfört med föregående 
år.  
 
Uttagen kompledighet under 2012 är 4 626 
timmar, vilket motsvarar 7,6 timmar/anställd, 
motsvarande 2,7* årsarbetare. 

 

* Uppgiften bygger på nuvarande beräkning 
med 1 700 arbetade timmar/år = en årsarbe-
tare. 
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Utbetalad kontant ersättning för mertiden upp-
gick till 1,3 mnkr  
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Arbetad tid och frånvaro 

Avser månadsanställda och anger anställ-
ningstidens fördelning i procent mellan arbetad 
tid och frånvaroorsaker. Beräknad på total 
arbetstid 1 169 611 timmar, varav  894 655 
timmar arbetad tid och 274 946 timmar 
frånvarotid.  
 

Övrig 

frånvaro

3,8%

Netto-

arbetstid

76,5%

Ferie/ 

Uppehåll

2,2%

Vård av 

barn

0,5%
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Sjukfrån-

varo

5,6%
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Sjukfrånvaro 
 
Procent av de anställdas sammanlagda till-
gängliga ordinarie arbetstid, d.v.s. tid med hän-
syn tagen till frånvaro utan lön. Samtliga an-
ställda.   
         
 
 
 
 
 
 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 

 
Total sjuk-
frånvaro 

7,8 6,44 5,57 5,17 5,88 

Sjukfrånvaro 
för kvinnor:  

8,32 7,00 6,02 5,43 5,96 

Sjukfrånvaro 
för män: 

4,68 2,44 2,36 3,24 5,21 

Sjukfrånva-
ron för ål-
dersgrupp 

          

      -  29 år: 3,19 4,11 3,78 2,37 3,77 

30 –  49 år: 6,08 5,17 4,49 4,18 4,98 

50 år -      : 10,49 8,13 7,03 6,69 6,92 

Andel av 
sjukfrånvaro 
som varat i 
60 dagar eller 
mer: 

69,63 57,73 54,11 35 31,45 

 
 
Kvinnornas sjukfrånvaro är högre än männens. 
Högsta sjukfrånvaro bland kvinnor har ålders-
gruppen 50 år och äldre, 7,47 %. För männen 
är högsta sjukfrånvaron i åldersgruppen 30 – 
49 år, 8,21 %. Andelen långtidssjuka (frånva-
rande 60 dagar eller mer) fortsätter att sjunka. 
Korttidsjukfrånvaron har ökat något de senaste 
tre åren men jämfört med åren 2008 – 2009 är 
den fortfarande lägre.   
 
Vid en jämförelse av sjukfrånvaron mellan de 
olika verksamheterna i kommunen har vissa 
verksamheter en högre sjukfrånvaro än andra, 
bl.a. individ- och familjeomsorg (IFO) och vård- 
och omsorg (VOM). Inom IFO har långtidssjuk-
frånvaron i endast ett fall varit arbetsrelaterat, 
och där har arbetsgivaren identifierat och åt-
gärdat anledningen till sjukfrånvaron. Inom 
VOM kan ses en ökning av sjukfrånvaron och 
därför påbörjas inom kort en utvärdering av 
orsakerna till ökningen. 
 
I övrigt ligger sjukfrånvaron under 5 % inom 
resterande verksamheter. 
 
 
 
 



 Personalekonomisk redovisning 

 

14 
 

 

Företagshälsovård 

Älvkarleby kommun har för sina medarbetare 
avtal med Previa avseende företagshälsovård 
för främjande, förebyggande och rehabilite-
rande arbete. Kostnaderna för företagshälso-
vård 2012 uppgick till 645 609 kronor. 23 % av 
kostnaderna nyttjades till främjande, 33 % till 
förebyggande och 44 % till rehabiliterande ar-
bete. Ambitionen är att arbetsgivaren ska ar-
beta så bra med främjande och förebyggande 
insatser, att behovet av det rehabiliterande ar-
betet inte blir så stort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kommunens kostnader för företagshälsovård 
fördelades enligt nedan: 
 
Utbildnings- och omsorgsförvaltningen 88 % 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 4 %  
Kommunstyrelsens förvaltning 8 %  
 
Av den totala kostnaden gick 42 % till gruppak-
tiviteter och 58 % till personrelaterade insatser. 
Av de personrelaterade insatserna stod kvin-
norna för 96 % av kostnaderna.  
 
Den kompetens som nyttjades mest hos Previa 
var beteendevetare och som nummer två kom 
läkare. Ca 80 % av totala kostnaden lades på 
tjänster utförda av beteendevetare eller läkare.  



Kommunrevision 
Ordförande: Rolf Haglund 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2011 

Redovisning 
2012 

Avvikelse mot 
budget 2012 

Intäkter 0 0 0 

Kostnader 544 551 24 

Nettokostnad 554 551 24 

 
Kommunens revisorer lämnar härmed redogö-
relse för sin verksamhet och för användningen 
av 2012 års anslag.  
 
Utöver denna verksamhetsberättelse kommer 
revisorerna, i enlighet med kommunallagens 
bestämmelser, att efter granskning av kommun-
koncernens årsredovisning för 2012 avlämna 
särskild revisionsberättelse till fullmäktige. 

Ekonomi 

För 2012 års granskningsarbete erhöll reviso-
rerna ett anslag om 575 tkr. De bokförda kost-
naderna för verksamheten uppgick till 551 tkr. 

Verksamhet 

Kommunens revisorer har under 2012 genom-
fört granskande och främjande revision inom 
ramen för god revisionssed. 
 
För revisorernas granskning gäller kommunal-
lagen och av fullmäktige antaget revisionsregle-
mente.  
 
Enligt kommunallagen skall revisorerna pröva 
om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om 
den kontroll som görs inom nämnderna är till-
räcklig. 
 
Revisorerna ska varje år, i revisionsberättelsen, 
uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder 
och styrelser samt enskilda ledamöter i dessa. 
 
Revisorerna har genomfört följande aktiviteter 
för att skapa underlag för bedömningen: 

Granskning av nämndernas och styrel-
sens ansvarsutövande 

Med ansvarsutövande avses nämndens/styrel-
sens aktiva åtgärder för att styra, följa upp och 
kontrollera verksamhet och ekonomi. 
 

 

Granskning av årsredovisningen och 
delårsrapport 

Kommunernas årsredovisning regleras i den 
kommunala redovisningslagen och det ankom-
mer på den kommunala revisionen att bedöma 
om redovisningen skett enligt denna lag och om 
redovisningen ger en rättvisande bild av kom-
munens resultat och ekonomiska ställning. 

Fördjupade granskningsprojekt 

I de fördjupade projekten granskas utvalda de-
lar av verksamheten. Följande projekt har ge-
nomförts under år 2012: 
 

 Bisysslor  

 Styr- och policydokument 

 Löneprocessen 

 Nämndernas och kommunstyrelsens styr-
ning, uppföljning och kontroll av verksam-
heten samt ny politisk organisation 

 Uppföljande granskning avseende kommu-
nens uppföljningsansvar för unga mellan 16 
och 20 år, alkohol- och narkotikaförebyg-
gande arbete samt systematiskt brand-
skyddsarbete  

  

Löpande granskningsarbete 

Revisorerna har följt nämndernas och kommun-
styrelsens verksamhet genom studiebesök, träf-
far med förtroendevalda och tjänstemän, proto-
kollsgranskning samt uppföljningar av tidigare 
granskningar och genomfört mindre gransk-
ningar föranledda av revisorernas iakttagelser.  
 
Revisorerna har haft 9 sammankomster under 
2012 för att avhandla dels granskningen av års-
redovisningen för 2011, dels övrig granskning 
enligt planen för 2012. 
 
Revisorernas biträdes i sitt arbete av PwC en-
ligt särskilt avtal. PwC’s revisionskonsulter har 
utfört granskningar och uppföljningar i enlighet 
med revisionens uppdrag. PwC har också sva-
rat för den administration som är förknippad 
med revisorernas verksamhet. 



Kommunstyrelse  
Ordförande: Inga-Lil Tegelberg 

t.f. Förvaltningschef: Anna-Karin Jakobsson 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2011 

Redovisning 
2012 

Avvikelse budget 
2012  

Intäkter 4 929 4 526 -190 

Kostnader 48 584 42 520 2 178 

Nettokostnad 43 655 37 993 1 989 

Driftprojektredovisning (tkr) 
Redovisning 

2011 
Redovisning 

2012 
Avvikelse budget 

2012  

Intäkter 0 0 0 

Kostnader 3 688 4 717 797 

Nettokostnad 3 688 4 717 797 
 

Ansvarsområden 

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

Budgetutfall  

Det interna försäkringssystemet togs inte, som 
planerat var, i drift under 2012, vilket tillsam-
mans med erhållna andelar från Brandförsäk-
ringsverket i likvidation gav ett överskott på 
nära 700 tkr. En återbetalning från överförmyn-
darnämnden i kombination med för hög budget 
genererade ett överskott på 270 tkr för nämn-
dens verksamhet. Preventions- och folkhälso-
rådet har under 2012 huvudsakligen verkat in-
ternt, vilket gett relativt låga externa kostnader, 
+ 110 tkr.  
 
Betydligt lägre lokalkostnader för sportfiske-
forum än vad som var budgeterat gav ett utfall 
på 140 tkr. Återbetalning av medlemsbidrag 
från Gästrike Räddningstjänstförbund gav ett 
överskott på 170 tkr. Kollektivtrafiken gav ett 
totalt överskott på 570 tkr. 365 tkr var bud-
geterat för anropsstyrd trafik. Denna kostnad 
visade sig ingå i skatteväxlingen i samband 
med att landstinget blev länets kollektivtrafik-
myndighet. Därutöver har bokförts återbetal-
ning från Upplands Lokaltrafik för beviljat villko-
rat aktieägartillskott 2007-2008.  
 
Driftprojektredovisningens överskott beror på 
lägre beräknade framtida indexuppräkningar 
vid upplösning av medfinansiering av Cityba-
nan. 

Väsentliga händelser 

Arbetet i våra gemensamma nämnder, IT- 
Centrum tillsammans med Tierp och Lönecent-
rum tillsammans med Tierp och Knivsta, kom 
under året igång på att mycket bra sätt.  

 
Kommunen har därmed lagt en bra grund för 
fortsatt hög kvalitet och effektivt resursutnytt-
jande.  
 

Arbetet med att utreda förutsättningarna för en 
förbättrad service mot våra medborgare pågår 
planenligt och styrelsen räknar med att nya 
och bättre rutiner införs under 2013.  
 
Förutsättningarna för till exempel fler och bätt-
re servicelösningar via kommunens webbplats 
bedöms ska komma att öka genom att vi nu 
börjat införa ett datorstött system för ärende- 
och dokumenthantering. 
 
Arbetet med att samordna folkhälsoarbetet på-
går planenligt genom samarbeten mellan olika 
delar av kommunens verksamhet, landstinget 
och polisen. En överenskommelse mellan de 
olika verksamheterna håller på att arbetas fram 
i syfte att tydliggöra utvecklingsområden, roller, 
ledning och styrning. 
 
Arbetet med finskt förvaltningsområde har dri-
vits som projekt under 18 månader och har nu 
övergått i ordinarie verksamhet. Projektet har 
varit lyckat och har på så sätt byggt en bra 
grund för fortsatt arbete i kommunens olika 
verksamheter. Med finskt förvaltningsområde 
avses de kommuner i Sverige där de finsksprå-
kiga invånarna har vissa lagstadgade språkliga 
rättigheter. 
 
Under året arrangerades sex företagsfrukostar 
med i genomsnitt 35 deltagare. Kommunled-
ningen företog 17 företagsbesök, främst hos 
företag som ledningen inte träffar i andra sam-
manhang.  
 
I april hölls, efter önskemål från flera företaga-
re, en work shop, ”Ljugarbänken växer”, vilken 
var en fortsättning på en föreläsning från hös-
ten 2011 om sociala medier.   
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Älvkarleby kommun blev en del av ”Romantic 
Sweden”, ett unikt projekt där nästan alla 
entreprenörer inom besöksnäringen deltar. 
Projektet har stöd från Leader t.o.m. 2014 och 
har stora förutsättningar att därefter stå på eg-
na ben. (Leader är en metod för landsbygdsut-
veckling, som drivs av dem som bor och verkar 
inom ett område.) 
 
Stig Dagermanpriset utdelades 2012 till Nawal 
El Saadawi, som är en kvinnlig egyptisk förfat-
tare, läkare och politisk aktivist. Pristagare ska 
ha verkat i Stig Dagermans anda för att värna 
om det fria ordets betydelse och tillgänglighet. 
Arrangemanget är ett samarbete mellan Stig 
Dagermansällskapet, Gefle Dagblad, Arbetar-
bladet och kommunen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Framtiden 

Ett arbete med att effektivisera och utveckla 
verksamheten pågår kontinuerligt, för att arbe-
ta fram en enkel metod för att genomföra tyd-
liga, effektiva och enkla arbetsprocesser i verk-
samheterna.   
 
Arbetet med att utreda förutsättningarna för en 
förbättrad service mot våra medborgare pågår 
planenligt och styrelsen räknar med att ha nya 
och bättre rutiner på plats under hösten 2013.  
 
Förutsättningarna för till exempel fler och bätt-
re servicelösningar via kommunens webbplats 
bedöms ska komma att öka genom ett påbörjat 
införandet av ett datorstött system för doku-
ment- information- och ärendehantering. 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2011 

Redovisning 
2012 

Avvikelse budget 
2012  

Intäkter 55 423 48 297 487 

Kostnader 89 203 81 917 -498 

Nettokostnad 33 780 33 620 -12 

Driftprojektredovisning (tkr) 
Redovisning 

2011 
Redovisning 

2012 
Avvikelse budget 

2012  

Intäkter 27 0 0 

Kostnader 5 081 3 627 187 

Nettokostnad 5 054 3 627 187 
 

Ansvarsområden 

Samhällsbyggnadsnämndens ansvar omfattar 
bygg- och miljöverksamhet, kultur- och fritids-
verksamhet, flyktingmottagande, arbetsmark-
nadsarenan (AmA), teknisk verksamhet (inkl 
kommunens fastigheter). 

Budgetutfall  

Samhällsbyggnadsnämnden totalt uppvisar ett 
budgetutfall för året på -12 tkr.  
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 

budget 2012 

Nämnd och 
förvaltn. chef 

1 284 -13 

 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 
budget 2012 

Bygg och miljö 3 601 -38 

 

 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 

budget 2012 

Kultur och fritid 14 657 -73 

 
Underskottet som redovisas beror till största 
delen på en vattenskada i fotbollsläktaren på 
Skutskärs IP. 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 

budget 2012 

AmA 202 497 

 
Ett positivt utfall med anledning av högre 
bidrag från Arbetsförmedlingen. Det har varit 
fler personer i behov av sysselsättning. Även 
personalkostnaderna redovisar positivt utfall  
(sjukskrivning). 
 
 

 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 

budget 2012 

Teknisk vht 13 877 -384 

 
Tekniska avdelningen redovisar ett underskott. 
Positiva avvikelser att nämna är återbetalning 
från Älvkarleby Vatten med 307 tkr av ett 
tidigare utbetalt villkorat aktieägartillskott. Vakt-
mästeriservice redovisar överskott tack vare att 
arbetsuppgifterna har minskat. Negativa avvi-
kelser att nämna är en osäker fordran på 360 
tkr avseende obetald kundfaktura för kost-
nader i samband med översvämning vid rese-
centrum 2011. Snöröjningen överskred budge-
ten, men väghållningen totalt gav bara ett 
mindre underskott. Underskott för underhållsåt-
gärder vid fiskecampen på 247 tkr ska räknas 
av mot tidigare nettoöverskott i underhållsfon-
den som är en del av kommunens eget kapital. 
 
Fastigheternas kostnader redovisar totalt ett 
överskott på 300 tkr, beroende på lägre drift-
kostnader såsom bevakning och snöröjning. 
Utfallet har reglerats mot nyttjande nämnder. 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 

budget 2012 

Flykting   0 0 

 
Driftprojekt 
Driftprojektbudgeten uppgick till 3,8 mnkr, 
därav 450 tkr för projektanställd arkitekt, 84 tkr 
för underhållsåtgärder Älvkarleby Fiskecamp 
och 3,2 mnkr för nedskrivning av bokfört värde 
på investeringar i gator och vägar som är från 
1983 och äldre. Överskottet som redovisas 
beror på att för högt belopp budgeterats för 
nedskrivningen samt att personalkostnaderna 
för arkitekt blev lägre än beräknat. 
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Investeringsbudget 
Den totala investeringsbudgeten uppgick till 
51,4 mnkr, varav 10,1 mkr var anslag som 
flyttades över från 2011. Förbrukat är 4,5 mnkr. 
Större projekt som har utförts är toppbelägg-
ning av gator och vägar samt ny lekplats. Byte 
av armaturer på vägbelysningen har ännu inte 
påbörjats på grund av överprövad upphand-
ling. Ombyggnation av Bodaskolan (förskola/ 
kök) startade i slutet på året. Ombyggnation 
Rotskärsskolan F-hus och kök är färdigprojek-
terat, byggstart 2013. Anslag på 43,2 mnkr förs 
över till 2013 som pågående projekt. 
 
Exploatering av Folketshusområdet i Älvkarle-
by har under året förbrukat 1,2 mnkr och är 
näst intill klart. Total utgift uppgick till cirka 6 
mnkr. 

Väsentliga händelser 

Bygg- och miljö intensifierade arbetet med den 
fysiska planeringen under året, vilket nu har 
börjat att ge resultat. Flera av de pågående 
planerna har gått in i slutfasen av planproces-
sen, exempelvis kulturbyggnad Harnäs och 
Gårdskärs fiskehamn. De båda omfattande 
tematiska tilläggen till översiktsplanen vindkraft 
respektive LIS-områden (avgränsade  områ-
den för landsbygdsutveckling i strandnära lä-
ge) är ute på samråd. Planarbetet för Tegel-
bruket och översynen av äldre detaljplaner in-
leddes, planuppdrag för nybyggnation av för-
skola i Älvkarleby har beslutats och förslag till 
skyltpolicy har tagits fram.  
 

Arbetet med förorenad mark fortgick genom 
inventering av pågående verksamheter, risk-
klassningar och ansvarsutredningar. Omfattan-
de arbete lades ned på klagomål på skrotbilar, 
nedskräpning och avfallseldning. 
 

AMA (Arbetsmarknadsarenan) märkte under 
året av ett stort behov av arbetstränings- och 
praktikplatser. Ungdomarna är en prioriterad 
grupp. Påbörjade utvecklingsområden är ”Bätt-
re skolsamverkan”, forum för ungdomssamver-
kan; ”Mötesplats Centralen” samt 15-20 ung-
domar med försörjningsstöd i ålder 18-24 år till 
kommunal anställning under maximalt ett år. 
  

I överenskommelse med Arbetsförmedlingen 
fortskred arbetet med sysselsättningsplatser 
för personer inskrivna i Jobb- och utvecklings-
garantin och vid årets slut var 26 personer i 
sysselsättning inom Älvkarleby kommun.  
 

Uppdrag åt kommunala förvaltningen har ökat 
och möjliggjorde att två personer anställdes på 
ett år vardera.  

 
Projektet Växthuset II, ett tvåårigt projekt för ål-
dersgruppen 16–40 år, som finansieras av  
Samordningsförbundet i Uppsala län. Projektet 
startade den 1 augusti 2012. 
 
Tekniska avdelningen har arbetat med att ta 
fram nya drift- och underhållsplaner för gator 
och parker. 
 

Avtal avseende fastighetsskötsel sades upp 
och en upphandling genomfördes. Upphand-
lingen är överprövad. I avvaktan på utfallet av 
överprövningen har Riksbyggen gått in som ny 
entreprenör. 
 

Många projekteringar och projekt pågick och 
pågår fortfarande, bl. a. ombyggnation av kök 
och förskola på Bodaskolan, ombyggnation 
kök och skola på Rotskärsskolan och ombygg-
nation av toaletter på Östangård äldreboende. 
 

Upphandling av byte av gatubelysningsarmatu-
rer påbörjades under året. Upphandlingen är 
överprövad och arbetena beräknas tidigast att 
påbörjas i mars 2013. 
 

Flyktingverksamheten har under året uppfyllt 
avtalet med Migrationsverket. 49 personer togs 
emot. Det  planerade mottagandet var 30 per-
soner. Jämfört med föregående år förekom en 
större inflyttning av personer som bosatte sig 
på egen hand.  
 

Projektet ”Distans och webbaserat lärande 
kartlades under året länets kommuners webb-
användning i SFI-undervisningen (SFI=Svens-
ka För Invandrare). Bland aktiviteterna: 
inventering och insamling av befintligt material 
på nätet, arbete med utformning och imple-
mentering av länkbank och distanskurser, kon-
takter skapades och ett samarbete med andra 
aktörer startades. En gemensam distanskurs 
med Enköpings kommun som pilotprojekt på-
börjades. 
 
Projektet ”Regional samordning för mottagan-
de av ensamkommande barn och ungdomar” 
började under hösten att kartlägga länets kom-
muner utifrån mottagande av ensamkomman-
de flyktingbarn. Syftet med kartläggningen är 
att utveckla och förbättra samverkan och mot-
tagandet i Uppsala län. En länsstrategi och 
avsiktsförklaring som är tänkt att gälla i hela 
länet har börjat att arbetas fram. En länskonfe-
rens anordnades med gott resultat. 
 
Under året hade bibliotekshuset 57 639 besök, 
vilket är en minskning med 2 033 besök jämfört 
med föregående år. I takt med ökade digitala 
tjänster så minskar biblioteksbesöken generellt  
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i landet. Via hemsidan kan man t.ex. låna om 
och reservera böcker. 
 
Utlåningen av media var ungefär lika stort som 
de två senaste åren. Utlåningen av e-böcker 
(böcker som kan laddas ner och läsas på en 
läsplatta, dator eller telefon) ökade med 52 % 
jämfört med 2011. 
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Biblioteket har satsat mera än tidigare för att 
nå barn och unga på deras fritid t.ex. läxhjälp 
och biobesök. 
 
Biblioteket deltog i den nationella satsningen 
”Get online week” med olika aktiviteter för ökad 
digital delaktighet.  
 
Biblioteket arrangerade fem kvällar med förfat-
tarbesök samt fjorton föreläsnings- och berät-
tarkvällar med varierande teman. 
 
Under året har en finsk läsecirkel träffats och 
fler finska böcker och ljudböcker köptes in med 
hjälp av statsbidrag för det finska förvaltnings-
området. 
 
Utställningshallen var fullbokad och välbesökt. 
Utställningar som kan nämnas är Per Lidvalls 
fotoutställning, en utställning om Rotskär samt 
Nätverkshusets utställning ”Vi vill berätta” där 
ungdomar berättade om hur det är att leva 
med en närstående med drogproblem. 
   
Åtta konserter arrangerades i samarbete med 
Musik i Uppland och lokala föreningar. 
 
Upplandsmuseet tillsammans med Hemslöjds-
förbundet i Uppsala län genomförde ”Slöjd-
spaning”. Kommunens olika hantverkare visa-
de sina alster, vilka också dokumenterades. 
 

 
Olympic Day, en miniolympiad för barn i åldern 
årskurs 2-5 genomfördes vid höstlovet.  Svens-
ka olympiska kommittén ansvarade för arran-
gemanget. Ett åttiotal barn prövade på olika 
idrotter tillsammans med fem olympier.  
 

Fritidsgården Träffen i Skutskär hade under 
året 3 689 besök och 29 % av dem var tjejer. 
Fritidsgården Oasen i Älvkarleby hade 5 470 
besök och av dessa var 35 % tjejer. Totalt 
samma antal besökare som 2011. 

Framtiden 

Vid årsskiftet går Arbetsmarknadsarenan 
(AmA) och flyktingverksamheten samman i en 
ny avdelning, Arbetsmarknad och Integration 
(AmI). Syftet med omorganisationen är att 
skapa samordningsvinster och att effektivisera 
integrationsarbetet. Målsättningen att korta vä-
garna till egen försörjning. 
 
Projektet ”Regional samordning för motta-
gande av ensamkommande barn och ungdo-
mar” fortsätter sitt arbete t.o.m. augusti 2013.  
 
Ett av uppdragen i Växthuset II är att genom-
föra ett utvecklingsarbete som stödjer en för-
bättrad samverkan mellan medlemsorganisa-
tionerna Älvkarleby kommun, Arbetsförmed-
lingen, Försäkringskassan och Landstinget i 
Uppsala län.  
 

Biblioteket fortsätter att satsa på att nå flera. 
Under våren kommer en serie föreläsningar 
eller temadagar att riktas till småbarnsföräldrar. 
Fler dagarrangemang kommer att genomföras. 
 
Bibliotekets personal kommer under 2013 och 
våren 2014 att kompetensutvecklas med hjälp 
av ESF-medel (ESF=Europeiska socialfon-
den). 
 

Bibliotekets och KunDas (vuxenutbildningens)  
samarbetsprojekt kring SFI-eleverna kommer 
att fortgå och utvecklas. Biblioteket kommer att 
hålla i informationssöknings hjälp samt läxhjälp 
med hjälp av volontärer.  
 
Fritidskontoret kommer tillsammans med andra 
avdelningar inom nämnden att arbeta fram två 
uppmärkta promenadslingor utifrån inlämnat 
medborgarförslag. 
 
För besökarna på Träffen planeras ett läger 
under våren/sommaren. Syftet med lägret är 
att bygga djupare relationer med deltagarna. 
För att nå fler unga kommer Träffens personal 
att utöka samarbetet med skolan som att t.ex. 
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medverka vid friluftsdagar eller att gemensamt 
arrangera aktiviteter.  
 

För bygg- och miljöavdelningen blir fokus på 
att ett flertal planer och projekt ska kunna 
avslutas under det kommande året. T.ex. att 
de båda tematiska tilläggen till översiktsplanen 
vindkraft respektive LIS-områden, detaljplan 
för nybyggnation av förskola, och några änd-
ringar av gamla detaljplaner blir antagna. Plan-
förslag för Tegelbruket beräknas gå ut på re-
miss under hösten 2013 med bäring på anta-
gande våren 2014. 
 
Miljöarbetet utförs enligt framtagna tillsynspla-
ner. 
 

 
Tekniska avdelningen håller på med ett arbete 
med att utbilda personal i service och bemö-
tande och att arbeta fram en  gemensam vär-
degrund. 
 
Planering av en ny förskola i Älvkarleby fort-
sätter.  
 
Framtagande av ett nytt förslag och implemen-
tering av omhändertagande av lakvatten på 
Dragmossen deponi kommer att ske. 
 
En tjänst som trädgårdsmästare har inrättats. 
Trädgårdsmästaren kommer att aktivt börja ar-
beta med kommunens parker. 

 

Nyckeltal   2010 2011 2012 2012 
 

(i kronor om inte annat anges) Redovisning Redovisning Redovisning Budget 

Fastighet 

Kostnad per m
2
 lokalyta, totalt,  776 777 782 788 

Kostnad per m
2
 lokalyta, underhåll, 

*/
 83 87 89 87 

Kostnad per m
2
 lokalyta, total drift 371 330 337 347 

Väghållning 

Kostnad per m
2
 kör- och gång/cykelväg, 

drift och underhåll 23,65 11,04 14,80 12,96 
Kostnad per belysningsstolpe, total 656 692 722 672 

Parker 

Kostnad per m
2
 parkyta, drift 6,35 4,78 5,79 5,41 

Kostnad per lekplats, total 4 243 4 905 9 143 9 524
  
 
*/
 2010 exkl. underhåll omfört från Rotskärsprojektet, 5,8 mnkr. 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2011 

Redovisning 
2012 

Avvikelse budget 
2012 

Intäkter 46 576 55 036 14 325 

Kostnader 378 045 391 634 -21 469 

Nettokostnad 331 469 336 598 -7 144 
 

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. 
 

Fördelning av budget 

Budgetutfall  
Utbildnings- och omsorgsnämnden visar totalt 
ett negativt utfall för året med 7,1 mnkr. Nedan 
följer avvikelsen för de större delverksamheter-
na. 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 

budget 2012  

Förv/nämnd 10 944 -895 

 
Förvaltningskontor/nämnd redovisar ett negativt 
utfall med 895 tkr, främst beror på höga kostna-
der för IT och företagshälsovård. 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 

budget 2012  

Utbildning 164 276 -471 

 
Utbildningssidan redovisar ett negativt utfall med 
471 tkr. Underskottet beror till största delen på 
ökade  personalkostnader inom förskolan p.g.a.  
höga sjukskrivningar i början av året, samt  en 
otillräcklig budget för lokalkostnader inom  grund-
skola. I nettokostnaden ingår ersättning till Älvbo-
da friskola med 26,6 mnkr. 
 
 
 

 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 

budget 2012  

KunDa 6 613 2 237 

 
KunDa drivs i form av intraprenad och redovisar 
ett överskott på 2,2 mnkr, som verksamheten tar 
med sig till 2013. Det positiva utfallet grundar sig 
främst i SFI (Svenska för invandrare) där bidrag 
från Migrationsverket är en stor del samt upp-
dragsutbildningar där omvårdnadslyftet är den 
största intäktskällan. 

 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 

budget 2012  

Kost 12 133 248 

 
Kostverksamheten redovisar ett positivit utfall 
på 248 tkr tack vare lägre kostnader för främst 
livsmedel.  
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 

budget 2012  

Vård och 
omsorg 

112 748 -4 602 

 
Vård- och omsorgsverksamheterna inklusive 
bemanningsenheten redovisar ett negativt ut-
fall för helåret med 4,6 mnkr. Underskottet 
beror på att inom särskilt boenden har ned-
dragningen av personaltätheten från 0,63 
tjänst/vårdtagare till 0,55 på omvårdnadsboen-
den och 0,68 till 0,58 på demensboenden varit 
för stor. Verksamheterna har inte med den nya 
personaltätheten klarat av att lägga in arbets-
platsträffar och utbildningstid utan har varit 
tvungen att öka tätheten med 0,03 per brukare 
för att få plats med dessa aktiviteter. Detta 
motsvarar totalt 3,0 årsarbetare och ger över 
verksamhetsåret en personaltäthet på 0,58 – 
0,61. Andra bidragande orsaker till underskot-
tet har varit kostnader för personalpool i sam-
band att poolen inte har kunnat nyttjas till 100 
%, samt ökade kostnader för färdtjänst och en 
otillräcklig budget för hemsjukvården. 
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Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 

budget 2012  

Individ och 
familjeomsorg 

29 884 -3 661 

 
Individ- och familjeomsorg redovisar ett under-
skott på 3,7 mnkr. Underskottet grundar sig på 
fortsatt höga kostnader för försörjningsstödet, 
placeringar inom förstärkt familjehemsvård, 
samt att placeringar gjordes enligt lagen om 
vård för missbrukare, LVM, vilket bidrog till att 
budgeten överskreds.  
 
Den förstärkta familjehemsvården hade ett 
antal uppväxtplaceringar samt flera pågående 
uppväxtplaceringar, vilka medförde höga kost-
nader. Kostnader som tillkommer för flera av 
de placerade barnen är extra resurser under 
skoltid.  
 

*/ 
Uppgiften för 2010 är utelämnad p.g.a. osäker uppgift 

med anledning av byte av datasystem. 

Väsentliga händelser 

Under början av året hade nämndens verk-
samheter ett högt antal sjukskrivningar. Till-
gänglig statistik bekräftar detta och visar även 
att så har varit fallet i övriga landet. Under året 
visar statistiken att långtidssjukskrivningarna 
sjunkit. Vid redovisningen av det personaleko-
nomiska bokslutet kommer en tydligare bild av 
personalens när- och frånvaro att kunna utlä-
sas. 
 
Skolinspektionen har under hösten gjort en 
omfattande granskning i Älvkarleby kommuns 
förskole- och skolverksamhet inklusive fritids-
verksamheten i både fristående och kommunal 
verksamhet. Verksamheterna har tagit del av 
de brister inspektionen påpekat i sina rapporter 
och förskolechefer och rektorer har skrivit för-
slag på åtgärder och utvecklingsområden. 
Skolinspektionen  avslutar sin granskning med  
ett seminarium tillsammans med skolledning 
och arbetsutskott den 18 januari 2013. 
 
En uppföljning av den avgiftsfria Kulturskolan 
visar att elevantalet  fortsatte  att  öka  under 
2012 i det skolområde som tidigare var sämst 
representerat. Från 5 elever läsåret 2010-11, 
då avgiften fanns kvar, till 18 elever 2011-12. 
Årets elevantal 2012-13 för området är 30 ele-
ver samt tre i kö. Elevantalet innebär en ökning  

 
med 65 % sedan förra läsåret. Vissa barn del-
tar i fler verksamheter t.ex. dans och musik, vil-
ket inte var fallet tidigare. 
 
Att ta bort avgiften för Kulturskolan har medfört 
att Älvkarleby kommun klättrat i lärarförbundets 
rankinglista över bästa kulturskola.  
 
Kulturskolan har startat ett projekt för alla för-
skolebarn 4-5 år samt förskoleklass, där verk-
samheten långsiktigt arbetar för att förbättra 
resultaten i skolan. Projektet avser att förbättra 
förutsättningarna i läskunnighet inför skolstar-
ten. Barnen leker och lär om bokstäver och 
läsning med hjälp av dans och drama. 
Projektet har tagits emot mycket positivt av 
såväl barn, föräldrar som personal. 
 
En enkät som genomfördes under året bland 
kommunens föräldrar med barn i förskolan vi-
sade att föräldrarna var mycket nöjda med 
kommunens förskolor. 232 föräldrar besvarade 
enkäten. 
 
Skolan har arbetat med noggranna uppfölj-
ningar och analyser. Det kan konstateras att 
närmare 100 % av eleverna kan läsa i årskurs 
1 utifrån Skolverkets kriterier. 
 
Läsåret 2011/12 sjönk andelen behöriga elever 
till gymnasiet till 73 %. Meritvärdet sjönk till 168 
poäng. Noggrann utvärdering och analys har 
genomförts av resultaten. Handlingsplaner 
med förbättringsområden har utarbetats av lär-
are och rektorer.  
 

År Meritvärde Gymnasiebehörighet 

2010 155 71 

2011 176 87 

2012 168 73 

 
Älvkarleby kommun deltar i Sveriges Kommu-
ner och Landstings, SKL, nationella matema-
tiksatsning med sju representanter, två politi-
ker, skolchef, två rektorer och två lärare. Kom-
munen ingår i ett regionalt nätverk med sex 
andra kommuner. Målet med SKL:s satsning är  
att andelen elever som når toppnivån i mate-
matik ska öka och att andelen som bara når 
lägsta nivån ska halveras. 
 
Syftet är att lärarna ska variera sin undervis-
ning, att börja samtala om matematik; hur man 
tänker, hur man räknar, hur man tar sig an pro-
blem. I grunden handlar det också om att ele-
verna  ska få en  ändrad  attityd  till  matematik 
 

Försörjningsstöd 2010 2011 2012 

Antal bidragshushåll 
*/ 

- 272 235 

Försörjn.stöd,tot (mnkr) 6,7 8,1 7,9 

- varav återbetalt 0,3 0,3 0,1 
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ämnet. Satsningen pågår med regelbundna 
träffar t.o.m. 2015. 
 
I juli utökades kuratorstjänsten vid kommunens 
skolor till 100 %. Numera har alla elever i den 
kommunala skolan tillgång till kurator.  
 
Sommarens dagläger vid Hyttö naturskola var 
uppskattat av de 22 deltagande barnen. Lägret  
erbjöd aktiviteter såsom paddling, bad, grillning 
och kojbyggen med mera. 
 
Inom vuxenutbildningen finns en studie- och 
yrkesvägledare, SYV, på 100 %. Blivande ele-
ver gör tillsammans med SYV en individuell 
studieplan, som utgår från mål och tidigare er-
farenheter innan studierna påbörjas. Vuxen-
utbildningen har under höstterminen arbetat 
med stora grupper. Lärarna arbetar både med 
det nya betygssystemet, nya gymnasieexamen 
och ämnesplaner samt med de gamla reglerna 
med slutbetyg.  
 
Inom Svenska för Invandrare, SFI, är det svårt 
att skriva in elever i den takt de söker och i 
enlighet med den rätt de har enligt skollagen. 
Grupperna blir för stora för att lokaler och per-
sonal ska räcka till. 
 
Vuxenutbildningen i Älvkarleby kommun har 
tillsammans med Gävle och Ockelbo kommu-
ner blivit godkänd som ett vård- och omsorgs-
college. Samarbete sker med övriga gästrike-
kommuner. Det har startats arbetsgrupper bå-
de på regional och lokal nivå. Syftet är att ut-
bildningen ska certifieras och därmed säker-
ställa en likvärdig nivå och kvalitet på utbild-
ningarna i de olika kommunerna. Colleget ger 
också en möjlighet till samarbete mellan ar-
betsgivare och utbildare. 
 
Individ- och familjeomsorgen har avsatt en 
tjänst inom försörjningsstöd till att arbeta inten-
sivt med målgruppen 18-24 år. Genom ett in-
tensifierat samarbete med arbetsförmedling, 
försäkringskassa, landsting och utbildningsan-
ordnare är förhoppningen att kunna korta tiden  
som målgruppen är i behov av försörjnings-
stöd.  
 
Från oktober 2012 finns all myndighetsutöv-
ning inom utbildnings- och omsorgsnämnden 
inrättad under en myndighetschef. Syftet med 
detta är att det ska leda till ökad effektivisering 
samt ökad samverkan och samsyn för den 
enskilde.  
 
Gefle Clean IT AB antogs den 1:a februari som 
extern utförare inom lagen om valfrihet, LOV,  

 
för serviceinsatser inom hemtjänsten. Ingen 
kund med beslut om serviceinsatser har hittills 
valt detta företag som utförare. 
 
Under första delen av året har demenssjuk-
sköterskan varit frikopplad från ordinarie hem-
sjukvård och arbetat med utveckling av de-
mensvården. Arbetet har delvis finansierats 
genom stimulansmedel från Socialstyrelsens.  
 
Demenssköterskan har deltagit på arbetsplats-
träffar och informerat om demensvård. En stor 
del av personalen har även genomgått en nät-
baserad utbildning inom demensvården. 
 

Hemsjukv. statistik 
i antal personer 

2010 2011 2012 

Vårdtagare 243 399 420 

Delegeringar 314 380 392 

Avlidna 72 79 77 

Diabetiker 50 45 53 

 

Avvikelsestatistik 2010 2011 2012 

Fall 473 484 449 

Läkemedel 105 166 233 

 
Vid Tallmovägen har en kartläggning och ge-
nomgång av medicinska diagnoser genomförts 
tillsammans med läkare. Den har visat att de 
flesta vårdtagarna vid boendena har minnes-
svårigheter (demenssjukdom).  
 
Mätningar i det nationella kvalitetsregistret 
Senior Alert har gjorts på alla särskilda boen-
den, mätningar har även påbörjats i ordinära 
boenden. Verksamheten har tilldelats presta-
tionsersättning från Socialstyrelsen. Resultaten 
från kvalitetsregistrens mätningar kommer att 
användas i utvecklingsarbete tillsammans med 
en utvecklingsledare. 
 
Vård och omsorg har uppmärksammats i länet 
tack vare sin goda mätningsfrekvens i det pal-
liativa (palliativ = vård i livets slutskede) kvali-
tetsregistret. Även här har prestationsersätt-
ning utgått. 
 
Ytterligare två kvalitetsregister har börjat att 
användas, Beteendemässiga och Psykiska 
Symptom vid Demens, BPSD, där dementas 
symptom och olika former av sjukdomstillstånd 
registreras samt svenskt demensregister, Swe-
Dem, där syftet är att förbättra kvaliteten på 
demensvården. 
 
Inom omsorgsverksamheterna sänktes perso-
naltätheten  sänkts från 0,63  tjänst/vårdtagare  
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till 0,55 på omvårdnadsboenden och från 0,68 
till 0,58 på demensboenden.  
 
En avdelning vid Östangårds äldreboende 
(Sommargatan), med sex lägenheter, stängdes 
i juni 2012 som följd av att det funnits flera lä-
genheter lediga vid boendet med anledning av 
minskad efterfrågan.  
 
Efter krav från arbetsmiljöverket, AMV, har 
arbetet med ombyggnation av 21 toaletter vid 
Östangård påbörjats. Enligt kravet ska om-
byggnationen vara färdig senast januari 2013. 
De boende kommer under arbetet att flyttas 
över till Sommargatans lägenheter. Ansökan 
om förlängd tid för vitesföreläggandet har läm-
nats in till arbetsmiljöverket med hjälp av SKL 
(Sveriges Kommuner och Landsting).  
 
Cirka 12-15 anhöriga har på fredagar regel-
bundet besökt träffpunkten Ljusglimten, som är 
belägen i PRO-lokalen vid Siggebodavägen i 
Skutskär. Varje vecka har det ordnats med oli-
ka aktiviteter eller informationsträffar. En gång i 
månaden träffas anhöriga och tränar på Kraft-
källan vid Fyrklövern eller på gymmet på Tall-
mons boende i Skutskär. 
 
Personalen från vård och omsorg har under 
hösten 2012 genomfört en validering av sina 
omvårdnadskunskaper samt läst in en del 
kurser hos KunDa under betald arbetstid. Det 
har möjliggjorts genom statligt stimulansmedel. 
Vård och omsorg har finansierat vikariemed-
len.  
 
De statliga stimulansmedlen kommer att mins-
ka under 2013 vilket medför att det inte är möj-
ligt att erbjuda studier på arbetstid. Åtta perso-
ner har bestämt sig för att läsa på egen tid, 
medan verksamheten står för litteraturen. 
 
All personal inom vård och omsorg har fått en 
värdegrundsutbildning som avslutas i januari 
2013. Arbetet kommer att fortsätta genom att 
ombud utses i grupperna och en gemensam 
värdegrund utarbetas. 
 
En träffpunkt bildades för finsktalande hem-
tjänstkunder. Deltagare träffades några gånger 
under hösten för att prata traditioner och finsk 
kultur. Någon finsk hemtjänstgrupp har inte 
kunnat startas eftersom osäkerhet finns om hur 
de statliga medlen får användas. 
 
Kostverksamheten och leverantören Sodexo 
har genomfört en gästundersökning på skolor-
na som handlade om elevernas upplevelse av 
lunchmåltiden. Resultatet visar att totalintrycket  

 
skiljer sig åt från skola till skola. Lägst nöjdhet 
var 51 % och högst nöjdhet var 88 %. 

Framtiden 

Hösten 2013 flyttar Jungfruholmens skola in i 
ombyggda lokaler på Rotskärsskolan och sko-
lan blir en F-9 skola. Rotskärsskolan får även 
en samlad särskola åk 1-9 (10). 
 
Delar av Bodaskolan byggs om till tre förskole-
avdelningar. Även köket byggs om för tillag-
ning av mat till förskolan och skolan. 
 
Under hösten startades fortbildning inom PIM-
projektet, praktisk IT- och mediekompetens, 
som är ett regeringsuppdrag som skolverket 
fått för att främja utveckling och användning av 
informationsteknik i skolan. All personal i sko-
lan genomgår en utbildning i IT med 40 tim-
mars studier med handledare under arbetstid. 
Syftet är att pedagogerna ska se möjligheterna 
med IT i undervisningen. I utbildningen ingår 
Word, Excel, Powerpoint och multimedia. All 
skolpersonal ska vara färdiga med examination 
senast maj 2013. Höstterminen 2013 startar 
utbildningen för förskolans personal med exa-
mination våren 2014. 
 

Uppfattningen om fortsatt höga kostnader för 
försörjningsstödet kvarstår, då arbetslöshets-
talen för vår region är höga. Arbetskraftsöver-
skott drabbar i första hand människor med låg 
utbildning och liten eller obefintlig arbetslivs-
erfarenhet. Detta ger en inlåsningseffekt och 
många av dem som idag uppbär försörjnings-
stöd har denna kombination. 
 
Under 2013 kommer individ- och familjeomsor-
gen att starta en dagverksamhet för missbru-
kare. Verksamheten kommer att bedriva ett 
uppsökande förebyggande arbete en dag/ 
vecka. Syftet med detta är att i ett tidigt sta-
dium motivera till en kontakt med kommunens 
beroendeterapeut.  
 
Tre undersköterskor började en treårig distans-
utbildning till Silviasystrar. Utbildningen ges av 
Sofiahemmet i  Stockholm och ger en  spetsut- 
bildning i demenskunskap. Utbildningen är fi-
nansierad via statliga stimulansmedel medan 
verksamheten står för eventuella vikariekost-
nader. Syftet med utbildningen är att ge verk-
samheten möjlighet till en kompetenshöjning 
och undersköterskorna arbetar på respektive 
område med handledning och kunnande i svå-
ra ärenden.  
 
Tre chefer har under hösten 2012 gått en 
fortsatt värdegrundsutbildning för arbetsledare,  



Utbildnings- och omsorgsnämnd  
Ordförande: Anett Aulin 

Förvaltningschef: Jan-Åke Olsson 

26 

 

Nyckeltal     2011 2012 
 
Utbildning 
Förskola 
Antal inskrivna barn (medeltal 15/2 och 15/10)   448 450 
Antal barn/årsarbetare (15/10)    5,7 5,9 
Bruttokostnad (kr) per barn (2011 inkl. kostverksamhet)   103 300 99 375 
 
Fritidshem 
Antal inskrivna barn (medeltal 15/2 och 15/10)   260 262 
Antal barn/årsarbetare (15/10)    23,1 20 
Bruttokostnad (kr) per barn (2011 inkl. kostverksamhet)   29 400 31 620 
 
Förskoleklass 
Antal inskrivna barn (medeltal 15/2 och 15/10)   81 80 
Antal årsarbetare per 100 elever (15/10)   6,4 6,9 
Bruttokostnad (kr) per barn (2011 inkl. kostverksamhet)   44 100 42 116 
 
Grundskola 
Antal inskrivna barn (medeltal 15/2 och 15/10)   550 550 
Antal pedagogisk personal per 100 elever (15/10)   7,7 7,9 
Bruttokostnad (kr) per barn (2011 inkl. kostverksamhet)   96 790 92 230 
 
Gymnasium (interkommunala ersättningar, skolskjutsar, inackorderingsers.) 
Antal inskrivna barn (medeltal 15/2 och 15/10)   385 381 
Bruttokostnad (kr) per barn    106 100 102 291 
 

Individ och familjeomsorg 
Placeringar barn & ungdomar (exkl ensamkommande flyktingbarn) 
Antal vårddygn, totalt    6 509 7 069 
Kostnad/vårddygn, totalt (kr)    1 196 887 
Nettokostnad totalt (mnkr)    7,8 6,3 
Antal placerade barn & ungdomar, totalt   42 33 

- varav i familjehem (inkl. konsulentstött familjehem)  29 25 
- varav i institutionsplaceringar   13 8 

 
Placeringar vuxna 
Antal placeringar     14 11 
Nettokostnad (mnkr)    3,1 1,7 
 

Vård och omsorg 
 
Handikappomsorg 
Antal arbetstagare, daglig verksamhet    24 27 
Antal personer med personlig ass LSS/LASS   14 14 

- varav personer i privat regi    3 3 
Antal kontaktpersoner    17 17 
Ledsagarservice     5 5 
Avlösarservice     3 2 

 
som anordnas av Socialstyrelsen och SKL. Ut-
bildningen ges via Karolinska institutet. 
 
Våren 2013 kommer ytterligare tre chefer att ta 
del av samma utbildning. Utbildningen är viktig 
med anledning av att ökade krav ställs från So- 
cialstyrelsen om värdegrund i det kvalitetsled-
ningssystem som varje kommun är ålagd att 
ha enligt ny lag. 
 
Inom kostverksamheten pågår arbetet med att 
kostnads-  och  näringsberäkna  matsedlar  till  
 
 

 
förskola, skola och äldreomsorg. På Sörgär-
dets skola i Älvkarleby pågår provlagning och 
utvärdering av matsedlar.  
 
Kostverksamheten kommer att arbeta vidare 
med påbörjat kvalitetsarbete så som matse-
delns variation, näringsinnehåll, livsmedelsval, 
konsistens och matupplevelse med mera.  
 
För att undvika ytterligare ett verksamhetsår 
med underskott, vidtas åtgärder för att anpas-
sa verksamhetens kostnader till fastställd bud-
getram. 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2011 

Redovisning 
2012 

 Avvikelse mot 
budget 2012 

Intäkter 455 734 460 906 231 

Kostnader 39 157 38 746 2 976 

Nettokostnader -416 576 -422 161 3 208 

Budgetutfall 

Pensionskostnader 
Pensionskostnaderna, utbetalningar och ökad 
pensionsskuld- och avsättning, uppgick till 21,7 
mnkr (24,4 mnkr). Budgeten uppgick till 22,0 
mnkr.  
 
Skatteintäkter 
Preliminära skatteintäkter betalas in till kom-
munerna baserat på prognoser för inkomstbe-
skattning. I december inkomståret (=budget-
året) sker en preliminär avräkning och året 
därpå, efter taxeringen, en slutlig avräkning. 
När skatteutfallet blir lägre än de preliminära 
skatteintäkterna, uppstår en skuld till staten. Vid 
omvänt förhållande uppstår i stället en fordran. 
Vid årsskiftet 2012/2013 har kommunen en 
bokförd fordran på 10,8 mnkr, varav 6,7 mnkr 
(slutavräkning 2011) regleras i januari 2013. 
 
2012 uppgick skatteintäkterna till 353,8 mnkr 
(353,6 mnkr) vilket är 1,1 mnkr lägre än budget.  
 
Kommunalekonomisk utjämning och 
generella statsbidrag 
Nettobidraget, inkl. LSS-utjämning, uppgick till 
totalt 47,1 mnkr (51,0), vilket översteg budget  
med 400 tkr.  
 
Kommunal fastighetsavgift 
Intäkten  från den kommunal fastighetsavgiften 
uppgick 2012 blev 16,3 mnkr (14,6 mnkr) vilket 
understeg budget med knappt 200 tkr.  
 
Finansiella intäkter 
Kommunen får ränteintäkter huvudsakligen från 
reversräntor från Älvkarleby Vatten AB för bola-
gets övertagande av vatten- och avloppsan-
läggningar (2012: 2,1 mnkr).  
 
Totala finansiella intäkter uppgick till 2,9 mnkr 
(2,6 mnkr), vilket översteg budget med 400 tkr. 
522 tkr har erhållits från AB Älvkarlebyhus som 
dels avkastning på aktiekapital, dels borgensav-
gift enligt lag om allmännyttiga kommunala  
bostadsaktiebolag.  
 
 
 

 
Finansiella kostnader 
Total finansiell kostnad uppgick till 6,0 mnkr 
(9,1 mnkr). Budget var fastställd till 6,7 mnkr. 
Ränteläget under året blev lägre än vad som 
beräknades i budget. Finansiell kostnad för 
pensioner ingår med 1,3 mnkr.  
 
I redovisningen 2011 ingår en finansiell en-
gångskostnad på 2,7 mnkr med anledning av 
sänkt diskonteringsränta vid beräkning av pen-
sionsskulden. 
 
Genomsnittliga räntesatsen för kommunens 
anläggningslån uppgick till 3,05 % (3,16 %).  
 
Internränta 
Internräntan på kommunens anläggningar (akti-
verade/idrifttagna investeringar) uppgick till 8,6 
mnkr (8,9 mnkr), vilket gav ett budgetöverskott 
på nära 500 tkr. (Det är internräntans intäkts-
sida som bokförs under finansförvaltningen. 
Kostnadssidan belastar aktuell verksamhet.) 
 
Personalkostnadspåslag 
Ett personalkostnadspåslag på utbetalade lö-
ner sker för arbetsgivaravgifter, pensionsavtal 
och avtalsförsäkringar. Därutöver sker ett in-
ternt påslag på 0,1 %, vilket ska täcka fackliga 
kostnader. Påslaget kommer in som intäkt 
(egentligen en negativ kostnad) under finans-
förvaltningen.  
 
Efter 2012 års budgetprocess har beslut tagits 
om fortsatt mycket låga premier, 0,21 % på 
lönesumman, för avtalsförsäkringar. Detta ger 
ett överuttag på 0,62 % och ett budgetöver-
skott på 2,1 mnkr.  
 



Redovisning Avvikelse mot Redovisning Avvikelse mot
2011 budget 2011 2012 budget 2012

Revision
Intäkter 0 0 0 0
Kostnader 544 16 551 24
Nettokostnader 544 16 551 24

Kommunstyrelse 
Intäkter 4 929 399 4 526 -190
Kostnader 48 584 21 42 520 2 178
Nettokostnader 43 655 420 37 993 1 989

Samhällsbyggnadsnämnd
Intäkter 55 423 -1 496 48 297 487
Kostnader 89 203 1 907 81 917 -498
Nettokostnader 33 780 410 33 620 -12

Utbildnings- och omsorgsnämnd
Intäkter 46 576 12 780 55 036 14 325
Kostnader 378 045 -15 575 391 634 -21 469
Nettokostnader 331 469 -2 794 336 598 -7 144

Driftprojekt
Intäkter 27 27 0 0
Kostnader 8 769 -810 8 344 984
Nettokostnader 8 742 -783 8 344 984

Finansförvaltning
Intäkter 455 734 3 084 460 906 231
Kostnader 39 157 -5 017 38 746 2 976
Nettokostnader -416 576 -1 934 -422 161 3 208

SUMMOR
Intäkter 562 690 14 794 568 765 14 853
Kostnader 564 303 -19 458 563 711 -15 805
Nettokostnader 1 613 -4 664 -5 054 -952

Driftredovisning Älvkarleby kommun (tkr)
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Redovisning Redovisning Avvikelse mot
2011 2012 budget 2012

Kommunstyrelse
Utgifter 1 138 861 964

Samhällsbyggnadsnämnden
Utgifter 12 515 4 531 46 883

Utbildning- och omsorgsnämnden
Utgifter 836 422 1 905

SUMMA NETTOINVESTERINGAR 14 489 5 813 49 753

Redovisning Budget Total utgift Total budget
2012 2012 t.o.m. 2012 t.o.m. 2012

Ombyggnad bodaskolan Fsk/kök 805 14 566 805 14 566

Toppbeläggn gator o vägar 599 600 4 546 *

Ny gräsklippare 588 500 588 500

Ombyggnad Rotskär Hus S + kök/MS 579 22 504 595 22 504

It-utrustning 475 1 415 4 346 *

Redovisning Redovisning Avvikelse mot

2011 2012 budget 2012

Samhällsbyggnadsnämnden

Sandvägen 7 50 -50

Folkets hus 2 266 1 173 -391

SUMMA EXPLOATERING 2 273 1 223 -441

* Kontinuerlig reinvestering

Sammanställning över investeringar >500 tkr

Investeringsredovisning Älvkarleby kommun (tkr)

Exploateringsredovisning (tkr)
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Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
Not 2011 2012 2011 2012

Verksamheternas intäkter 1 72 997 80 519 150 344 164 126
Verksamheternas kostnader 2 -473 594 -473 620 -530 188 -535 216
Avskrivningar/nedskrivningar 3 -13 822 -15 538 -25 650 -28 512

Verksamheternas nettokostnader -414 419 -408 640 -405 494 -399 601

Skatteintäkter 4 353 589 353 829 353 589 353 829
Generella statdsbidrag och utjämning 5 65 608 63 435 65 608 63 435
Finansiella intäkter 6 2 685 2 975 872 1 217
Finansiella kostnader 7 -9 077 -6 545 -13 086 -10 268

Resultat före extraordinära poster -1 613 5 054 1 489 8 612

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

Skattekostnader -904 -1 259

ÅRETS RESULTAT -1 613 5 054 585 7 354

Avstämning mot balanskravet 2011 2012

Ingående underskott att balansera 0 0
Resultat enligt resultaträkningen -1 613 5 054
Övriga realisationsvinster -20 -57
Effekt av sänkt diskonteringsränta 2 740 0

Justerat resultat 1 107 4 998

Resultaträkning (tkr)
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Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
Not 2011 2012 2011 2012

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 8 265 567 265 567
Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggn o tekniska anläggn 9 199 717 190 693 468 983 460 279
Maskiner och inventarier 10 10 226 8 855 62 063 59 356

Finansiella anläggningstillgångar 11 96 763 100 418 33 532 33 472

Summa anläggningstillgångar 306 970 300 533 564 842 553 673

Bidrag till statlig infrastruktur 12 4 000 0 4 000 0

Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter m.m. 13 4 532 5 755 4 532 5 755
Fordringar 14 49 137 42 173 48 389 44 946
Kortfristiga placeringar 15 877 930 877 930
Kassa och bank 16 42 33 986 9 666 48 123

Summa omsättningstillgångar 54 588 82 844 63 464 99 754

SUMMA TILLGÅNGAR 365 558 383 377 632 304 653 427

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER

Eget kapital 17 119 072 124 126 270 979 278 154
därav årets resultat -1 613 5 054 585 7 354

Avsättningar
Pensioner 18 32 853 34 449 32 853 34 449

Övriga avsättningar 19 4 624 5 050 5 238 6 095

Summa avsättningar 37 477 39 499 38 091 40 543

Skulder
Långfristiga skulder 20 136 150 145 500 222 385 231 150
Kortfristiga skulder 21 72 859 74 252 100 849 103 580

Summa skulder 209 009 219 752 323 234 334 729

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR, SKULDER 365 558 383 377 632 304 653 427

Ansvarsförbindelser för pensioner 28 226 469 225 802 226 469 225 802
Borgensförbindelser 29 93 458 92 639 7 385 7 146

Balansräkning (tkr)

31



Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Not 2011 2012 2011 2012

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat -1 613 5 054 585 7 354

Justering för av-/nedskrivningar 3 13 822 15 538 25 650 28 512

Justering för gjorda/ianspråkt avsättningar18,19 11 058 2 021 10 812 2 448

Återbetalning aktieägartillskott -260 0

Reavinst/förlust -44 981

Medel från verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 23 267 22 614 36 743 39 294

Ökning (-) minskning (+) exploatering/förråd13 -2 273 -1 223 -2 273 -1 223

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar14 -18 611 6 964 -10 394 3 443

Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder21 -6 889 1 394 -10 865 2 731

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 506 29 749 13 210 44 245

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i anläggningstillgångar 22 -14 489 -5 813 -36 546 -18 771

Försäljning av mat. anläggningstillgångar 23 367 44 387

Investering i finansiella anl. tillgångar 24 0 0 1 398 0

Försäljning av finansiella anläggningstillg 25 0 60 0 60

Medfinansiering citybanan -4 000 4 000 -4 000 4 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -18 489 -1 386 -39 105 -14 324

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning(+) minskning (-) långfristiga skulder26 -22 150 9 350 -22 150 8 586

Ökning (-) minskning (+) långfristiga fordringar27 1 968 -3 715 -6 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -20 182 5 635 -22 156 8 586

ÅRETS KASSAFLÖDE (inkl kortfr plac) -43 177 33 997 -48 049 38 510

Likvida medel vid årets början 44 096 919 58 592 10 543

Likvida medel vid årets slut 919 34 916 10 543 49 053

Årets kassaflöde enligt balansräkningen -43 177 33 997 -48 049 38 510

Kassaflödesanalys (tkr)
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Finansiering av kommunens verksamheter

Intäkternas fördelning (mnkr) 2011 2012

Skattemedel 353,6 353,8

Kommunalek utjämning (netto) 51,0 47,1

Fastighetsavgift 14,6 16,3

Riktade statsbidrag 34,4 37,1

Taxor och avgifter 15,3 14,6

Hyror och arrenden 10,1 10,2

Övriga intäkter 15,9 21,6

Summor 494,9 500,7

Kostnadernas fördelning (mnkr) 2011 2012

Personal (löner, arvoden, kringkostn.) 242,5 252,0

Pensioner exkl. finansiella kostn 24,4 21,7

Köp av verksamhet 116,6 117,5

Bidrag och transfereringar 31,1 28,9

Lokal- och markhyror 17,6 17,7

Material och inventarier 14,0 14,3

Finansiella kostnader 9,1 6,5

Av- och nedskrivningar 13,8 15,5

Övriga kostnader 27,4 21,5

Summor 496,5 495,6

Nettokostnad (kr/inv.) för olika 

verksamhetsblock 2011 2012

Politisk verksamhet 781 661

Infrastruktur, skydd m.m. 2 905 3 192

Kultur och fritid 2 136 1 899

Pedagogisk verksamhet 19 789 20 423

Vård och omsorg 17 359 17 110

Särskilt riktade insatser 288 263

Affärsverksamhet 1 006 397

Pensioner, räntor m.m. 2 035 1 557

Summor 46 299 45 502

Nedre diagrammet visar hur 100 kronor i inbetald 

kommunalskatt finansierar olika verksamhetsblock

71% 

9% 3% 8% 

3% 

2% 

4% 

Externa intäkter 2012 

Skattemedel Utjämning (netto)

Fastighetsavgift Riktade statsbidrag

Taxor & avgifter Hyror & arrenden

Övriga intäkter

51% 

4% 
24% 

6% 

4% 3% 

1% 

3% 

4% 

Externa kostnader 2012 

Personal Pensioner

Köp av verksamhet Bidrag & transfereringar

Lokal- markhyror Material & inventarer

Finansiella kostnader Av- och nedskrivningar

Övriga kostnader

1,4526833
99 

7,0150762
6 4,1734429

26 
44,883741

37 

37,602742
74 

0,5779965
72 

0,8724891
21 

3,4218276
12 

Fördelning 2012 av 100 kronor i kommunalskatt 

Politisk verksamhet Infrastruktur, skydd m.m.

Kultur och fritid Pedagogisk verksamhet

Vård och omsorg Särskilt riktade insatser

Affärsverksamhet Pensioner, räntor m.m.
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2008 2009 2010 2011 2012

Årets resultat 9 870 4 676 14 359 -1 613 5 054

Rörelsekapital -26 538 2 675 -3 181 -18 271 8 592

årlig förändring -462 29 213 -5 856 -15 090 26 863

Anläggningskapital 128 189 103 651 123 866 133 343 115 534

årlig förändring 10 333 -24 537 20 215 9 477 -17 809

Eget kapital 101 650 106 326 120 685 119 072 124 126

årlig förändring
 1/

9 870 4 676 14 359 -1 613 5 054

Verksamheternas nettokostnader i procent av 97 99 96 99 98

skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning  

och kommunal fastighetsavgift.

Verksamheternas nettokostnader - ökning i % 6,2 2,9 0,5 4,4 -1,4

Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning  6,2 0,6 3,1 1,6 -0,5%

och kommunal fastighetsavgift - ökning i %

Balanslikviditet i % 68 103 96 75 112

(omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)

Soliditet i % 30 29 31 33 32

(eget kapital/totalt kapital exkl pensionsskuld)

Skuldsättningsgrad i % 66 66 62 57 57

(skulder/totalt kapital)

Låneskuldens andel av anläggn.tillgångarna i % 53 57 53 47 52

Lån i banker och andra finansinstitut 153 022 153 860 162 965 144 550 155 300

därav bokfört som kortfristig skuld 
2/

8 898 6 400 4 665 8 400 9 800

Eget kapital per invånare i kronor 11 215 11 725 13 258 13 101 13 702

Låneskuld per invånare i kronor 16 882 16 967 17 902 15 904 17 143

Genomsnittlig räntesats på anläggningslån 5,0 2,6 1,7 3,2 3,0

Antal invånare 31 december 9 064 9 068 9 103 9 089 9 059

2/
 Det kommande årets amorteringar definieras som kortfristig skuld

Fem år i sammandrag kommunen

Belopp i tkr om inte annat anges

1/ 
I de fall förändring av eget kapital avviker från årets resultat beror detta på direktbokning av kostnader 

mot eget kapital  (byte av bokföringsprincip)
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Notförteckning (tkr)

Kommunen 

2011

Kommunen 

2012

Koncernen 

2011

Koncernen 

2012

Not 1 Verksamhetens intäkter 

Från driftredovisningen 562 690 568 765

Övriga interna intäkter -34 479 -34 869

Internränta -8 887 -8 571

Kommunalekonomisk utjämning -75 420 -71 673

Kommunal fastighetsavgift -14 633 -16 329

Finansiella intäkter -2 685 -2 975

Skatteintäkter -353 589 -353 829

Summa externa intäkter 72 997 80 519 150 344 164 126

Not 2 Verksamhetens kostnader 

Från driftredovisningen *inkl 

leasingkostnader -564 303 -563 711

Övriga interna kostnader 34 479 34 869

Internränta 8 887 8 571

Av-/nedskrivningar 13 822 15 538

Kommunalekonomisk utjämning 24 445 24 567

Avgår finansiella kostnader 9 077 6 545

Summa externa kostnader -473 594 -473 620 -530 188 -535 216

Not 3 Av-/nedskrivningar 

Avskrivningar -12 574 -12 400

Nedskrivningar -1 248 -3 138

Summa av-/nedskrivningar -13 822 -15 538 -25 650 -28 512

Not 4 Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter 345 669 350 602

Slutlig avräkning 2010 1 302

Prognos slutavräkning 2011 6 618 -6 620

Slutavräkning 2011 6 686

Prognos slutavräkning 2012 4 097

Mellankommunal utjämning -935

Summa skatteintäkter 353 589 353 829 353 589 353 829

*årets leasingkostnader samt en 

sammanställning över kommunens framtida 

åtaganden finns i slutet av notförteckningen
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Notförteckning (tkr)

Kommunen 

2011

Kommunen 

2012

Koncernen 

2011

Koncernen 

2012

Not 5 Kommunalekonomisk utjämning

Inkomstutjämning 66 099 67 203

Kostnadsutjämning -12 577 -9 447

Regleringsavgift

Regleringsbidrag 9 321 4 469

Nationell utjämning LSS -11 868 -15 119

Strukturbidrag

Summa kommunalekonomisk 

utjämning 50 975 47 106 50 975 47 106

Kommunal fastighetsavgift 14 633 16 329

Summa kommunalekonomisk 

utjämning inkl. fastighetsavgift 65 608 63 435 65 608 63 435

Not 6 Finansiella intäkter

Räntebidrag 0

Räntor på likvida medel och utlåning 2 320 2 399

Utdelning på aktier och andelar 365 575

Summa finansiella intäkter 2 685 2 975 872 1 217

Not 7 Finansiella kostnader

Räntekostnader -4 791 -4 665

Ränta pensionsavsättning * -3 630 -1 349

Dröjsmålsräntor -5 -10

Indexuppräkning Citybanan -624 -426

Övriga finansiella kostnader -27 -96

Summa finansiella kostnader -9 077 -6 545 -13 086 -10 268

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar

Ingående värde 265

Årets investeringar 265 386

Avskrivningar -84

Nedskrivningar 0

Försäljningar

Utgående värde immateriella 

tillgångar 265 567 265 567

Immateriella anläggningstillgångar
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Notförteckning (tkr)

Kommunen 

2011

Kommunen 

2012

Koncernen 

2011

Koncernen 

2012

Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Markreserv

Ingående värde 13 326 13 326

Årets investeringar 0

Avskrivningar 0

Nedskrivningar 0

Försäljningar -248

Utgående värde markreserv 13 326 13 078

Verksamhetsfastigheter

Ingående värde 140 527 141 688

Årets investeringar 9 888 2 314

Investeringsinkomster

Avskrivningar -7 480 -7 601

Nedskrivningar -1 248

Försäljningar -8

Utgående värde 

verksamhetsfastigheter 141 688 136 393

Publika fastigheter

Ingående värde 32 132 32 560

Årets investeringar 2 069 1 310

Investeringsinkomst

Avskrivningar -1 328 -1 357

Nedskrivning -3 138

Omföring till omsättningstillgångar -314

Försäljningar

Utgående värde publika fastigheter 32 560 29 375

Fastigheter för annan verksamhet

Ingående värde 2 793 2 692

Årets investeringar 167

Avskrivningar -269 -185

Nedskrivningar 

Försäljningar

Utgående värde fastigheter för 

annan verksamhet 2 692 2 507

Materiella anläggningstillgångar
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Notförteckning (tkr)

Kommunen 

2011

Kommunen 

2012

Koncernen 

2011

Koncernen 

2012

Exploateringsmark

Ingående värde 9 451 9 451

Årets investeringar

Avskrivningar

Nedskrivningar

Omföring till omsättningstillgångar

Försäljningar -110

Utgående värde exploateringsmark 9 451 9 341

Summa mark, byggnader o 

tekniska anläggningar

Ingående värde 198 230 199 717

Årets investeringar 12 124 3 625

Investeringsbidrag

Avskrivningar -9 076 -9 143

Nedskrivningar -1 248 -3 138

Omföring till omsättningstillgångar -314 0

Försäljningar -367
Summa utgående värde mark, 

byggn. o tekn anl. 199 717 190 693 468 983 460 279

Not 10 Maskiner och inventarier

Maskiner

Ingående värde 487 407

Årets investeringar 588

Avskrivningar -80 -94

Försäljningar 

Utgående värde 407 900

Inventarier

Ingående värde 10 834 9 634

Årets investeringar 2 100 1 215

Avskrivningar -3 301 -2 962

Nedskrivningar 0

Försäljningar 0

Utgående värde 9 634 7 886

Bilar och andra transportmedel

Ingående värde 303 186

Årets investeringar

Avskrivningar -117 -117

Nedskrivningar

Försäljningar

Utgående värde 186 69
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Notförteckning (tkr)

Kommunen 

2011

Kommunen 

2012

Koncernen 

2011

Koncernen 

2012

Summa maskiner, inventarier m m

Ingående värde 11 624 10 226

Årets investeringar 2 100 1 803

Avskrivningar -3 498 -3 174

Nedskrivningar

Försäljningar

Summa utgående värde maskiner, 

inventarier m.m. 10 226 8 855 62 063 59 356

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar

Aktier och andelar i externa 

föreningar och företag 60 0 60 0

Aktier i AB Älvkarlebyhus 5 000 5 000 0

FSF AB 2 000 2 000 2 000 2 000

Älvkarleby Vatten AB 1 1

Gästrike Vatten AB 500 500 500 500

Aktier i Bionär 28 135 28 135 28 135 28 135

Andelar  intresseföretag - - 40 40

Summa aktier och andelar 35 696 35 636 30 735 30 675

Obligationer och värdepapper

Revers Gästrike Räddningstjänst 777 777 777 777

Kommuninvest förlagslån 1 588 1 588 1 588 1 588

Summa obligationer och värdepapper 2 365 2 365 2 365 2 365

Långfristiga fordringar

Kommuninvest 432 432 432 432

Revers Älvkarleby Vatten AB 58 270 61 985

Långfristiga depositioner

Summa långfristiga fordringar 58 702 62 417 432 432

Summa finansiella 

anläggningstillgångar 96 763 100 418 33 532 33 472

Not 12 Bidrag till statlig infrastruktur

Medfinansiering Citybanan 4 000 0 4 000 0
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Notförteckning (tkr)

Kommunen 

2011

Kommunen 

2012

Koncernen 

2011

Koncernen 

2012

Not 13 Exploateringsfastigheter

Exploateringsfastigheter

Ingående värde 1 945 4 532

Investerat under året 2 273 1 699

Omföring från anläggningstillgångar 314

Försäljning skog -209

Försäljning tomt -267

Utgående värde 

exploateringsfastigheter 4 532 5 755 4 532 5 755

Not 14 Fordringar

Kundfordringar 3 093 1 934

Fordringar hos anställda -1 -8

Kortfristig del av långfristig fordran 1 890 2 154

Fordringar hos staten 440 508

Momsfordringar 2 997 1 947

Interimsfordringar 28 935 24 895

Övriga kortfristiga fordringar -262 -39

Upplupna skatteintäkter 12 046 10 783

Summa fordringar 49 137 42 173 48 389 44 946

Not 15 Kortfristiga placeringar

Aktier och andelar 875 928

Obligationer och förlagsbevis 2 2

Summa kortfristiga placeringar 877 930 877 930

Not 16 Kassa och bank

Kontantkassa 1 7

Plusgiro 12 0

Bank 29 33 979

Summa kassa och bank 42 33 986 9 666 48 123

Not 17 Eget kapital

Ingående värde 118 791 119 072 268 760 270 979

Kunda 1 894 1 894 0

Återbetalning villkorat 

Aktieägartillskott -260 0

Utdelning Älvkarlebyhus -179

Årets resultat -1 613 5 054 585 7 354

Utgående värde eget kapital * 119 072 124 126 270 979 278 154

*
Varav underhållsfond Sandören 298 51 298 51

Omsättningstillgångar
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Notförteckning (tkr)

Kommunen 

2011

Kommunen 

2012

Koncernen 

2011

Koncernen 

2012

Not 18 Pensioner

Avsatt till pensioner från årets början 

(inkl löneskatt) 24 802 32 853

Under året intjänad förmånsbestämd 

ålderspension 3 422 932

Intjänad PA-KL 3 279 0

Nya efterlevandepensioner 218 307

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 715 1 329

Utbetalningar -1 041 -1 303

Övriga poster -186 -413

Intjänad särskild avtalspension 7 0

Sänkning av diskonteringsräntan 2 206 0

Avsatt till pensioner  ÖK-SAP

Arbetstagare som pensionerats 2 646 0

Avsättning pension förtroendevalda 300 434

Förtroendevald som gått i pension -5 086

Förändring löneskatt 1 572 311
Summa avsatt till pensioner vid 

årets slut (inkl löneskatt) 32 853 34 449 32 853 34 449

Specificering pensioner

Avsatt till pensioner exkl. ÖK-SAP

Pensionsbehållning 39 39

Förmånsbestämd ÅP 16 695 17 931

Särskild avtalspension 1 411 1 320

Pension till efterlevande 444 624

PA-KL pensioner 5 340 5 277
Summa avsatt till pensioner exkl. 

ÖK-SAP 23 931 25 190 23 931 25 190

Avsatt till pensioner ÖK-SAP

Särskild avtalspension 176 66

Visstidspension 2 033 1 733
Summa avsatt till pensioner ÖK-

SAP 2 208 1 799 2 208 1 799

41



Notförteckning (tkr)

Kommunen 

2011

Kommunen 

2012

Koncernen 

2011

Koncernen 

2012

Avsättning förtroendevalda  som 

inte ingår i ordinarie 

pensionsberäkning

Avsättning ålderspension 

förtroendevalda 267 625

Efterlevandepension 

förtroendevavalda 33 109

Avsättning särskild avtalspension 

förtroendevalda
Summa avsättningar 

förtroendevalda som inte ingår i 

ord. beräkn. 300 734

Löneskatt på pensioner

Särskild löneskatt vid årets början 4 842 6 414

Årets ökning av särskild löneskatt 1 572 311
Summa avsatt särskild löneskatt 

vid årets slut 6 414 6 726 6 414 6 726

Summa avsatt till pensioner vid 

årets slut 32 853 34 449 32 853 34 449

Antal visstidsförordnanden under 

intjänande

Förtroendevalda 1 2 1 2

Aktualiseringsgrad vid beräkning av 

pensionsförpliktelser 0,82 0,84 0,82 0,84

Kommunen har inte försäkrat några 

pensionsförpliktelser. 
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Notförteckning (tkr)

Kommunen 

2011

Kommunen 

2012

Koncernen 

2011

Koncernen 

2012

Not 19 Övriga avsättningar

Ingående värde avgångsvederlag 1 617

Ianspråktaget under året -876

Omfört till kortfristig skuld -741

Avsatt under året

Utgående värde avgångsvederlag 0 0 0 0

Ingående värde citybanan 4 000 4 624 4 000 4 624

Indexuppräkning 624 426 624 426

Latent skatt 594 598

Moms på förändrad avdragsrätt Ä-

byhus 337

Skadeståndsanspråk 20 110

Summa övriga avsättningar 4 624 5 050 5 238 6 095

Not 20 Långfristiga skulder

Banker 58 900 57 500

Kommuninvest 77 250 88 000

Summa långfristiga skulder 136 150 145 500 222 385 231 150

Not 21 Kortfristiga skulder

Kortfr. del av långfr.upplåning (amort 

året efter boksl.året) 8 400 9 800

Leverantörsskulder 10 045 10 560

Momsskuld 97 159

Personalens källskatter 3 896 4 317

Sociala avgifter 4 611 5 128

Upplupna löner inkl po 2 151 2 557

Upplupna semesterlöner inkl po 15 475 15 333

Upplupna övertidslöner inkl po 1 483 1 526

Upplupna räntekostnader 571 565

Upplupen pension individuell del inkl 

löneskatt 10 084 10 422

Interimsskulder 15 715 13 046

Förutbetalda skatteintäkter 0

Skulder till staten skattekontot 8 807

Övriga kortfristiga skulder 323 32

Summa kortfristiga skulder 72 859 74 252 100 849 103 580
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Notförteckning (tkr)

Kommunen 

2011

Kommunen 

2012

Koncernen 

2011

Koncernen 

2012

Not 22 Investering i  anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 265 386

Materiella anläggningstillgångar 14 224 5 427

Summa investeringar 14 489 5 813 36 546 18 771

Not 23 Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Bf värde försäljn. materiella anl.tillg. 367

Summa försäljn. mat. anl.tillg 0 367 44 387

Not 24 Investering i finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga depositioner 1 398
Summa investering i  finansiella 

anläggningstillg. 0 0 1 398 0

Not 25 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Andel i Uppsala läns buss 60
Summa försäljning av finansiella 

anläggningstillg. 0 60 0 60

Not 26 Ökning/minskning av långfristiga skulder

Nyupplåning under året 50 000 18 600Lösen av gamla lån samt 

amorteringar -72 150 -9 250
Summa ökning/minskning av 

långfristiga skulder -22 150 9 350 -22 150 8 586

Not 27 Ökning/minskning av långfristiga fordringar

Kommuninvest -6

Nyutlåning Älvkarleby vatten AB -5 785

Amortering Älvkarleby Vatten AB 1 974 2 070
Summa ökning/minskning 

långfristiga fordringar 1 968 -3 715 -6 0

Not 28 Ansvarsförbindelser pensioner 

Ingående pensionsskuld 165 281 182 254

Ränteuppräkning 2 849 2 426

Prisbasbeloppsuppräkning 2 211 6 582

Utbetalningar -7 002 -7 591

Sänkning av diskonteringsränta 12 784

Grundändring

Aktualisering -55 -545

Bromsen 7 775 0

Övrig post -1 654 -1 496

Ansvarsför. förtroendevald som inte 

ingår i ord. pensionsber. 65 87

Ansvarsförbindelse per 31 december 182 254 181 717

Löneskatt 24,26 % 44 215 44 085
Summa ansvarsförbindelser 

pensioner 226 469 225 802 226 469 225 802

Aktualiseringsgrad vid beräkning av 

ansvarsförbindelse 82% 84% 82% 84%
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Notförteckning (tkr)

Kommunen 

2011

Kommunen 

2012

Koncernen 

2011

Koncernen 

2012

Not 29 Borgensförbindelser*

Kommunala bolag 86 235 85 650 - -

Kommunalt förlustansvar 40 % av 

låneskulden 174 102 174 102

Bostadsrättsföreningar 6 029 5 967 6 029 5 967

Övriga borgensförbindelser 1 020 920 1 020 920

Fastigo 162 157

Summa borgensförbindelser 93 458 92 639 7 385 7 146

Leasingavgifter operationell 

leasing

Kommunen 

2011

Kommunen 

2012

Leasingavgifter lokaler, J-holmen, + 

moduler 2 763 2 856

Leasingavgifter bilar 836 890

Leasingavgifter kontorsmaskiner 653 713

Summa 4 252 4 459

Framtida åtaganden leasingavtal 

Nominellt värde av framtida 

leasingavgifter avseende icke 

uppsägningsbara kontrakt som 

förfaller till betalning:

 - Inom 1 år                                                    4 132 3 007

 - mellan 1 och 5 år                                          2 078 1 788

 - senare än 5 år                                             - -

Summa                                                     6 210 4 795

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Älvkarleby kommuns ansvar enligt ovan 

nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2012-12-31 uppgick kommuninvest i Sverige 

AB:s totala förpliktelse till 268 008 533 162 kronor och totala tillgångar till 272 786 307 725 

kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 249 110 024 kronor och 

andelen av de totala tillgångarna uppgick till 252 972 027 kronor.

* Älvkarleby kommun har i februari 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per 2012-

12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. 

 Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett 

regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett 

eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska 

ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 

medlemskommun lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 

medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
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NOT 30 - specificeringar 
 

Hantering av kommunens borgensförbindelser 2012 inkl. riskbedömning 

Allmänt 
Älvkarleby kommun har per 2012-12-31 tecknade borgensförbindelser på 92,6 mnkr vilket fördelar sig på AB 
Älvkarlebyhus (85,6 mnkr), Bostadsrättsföreningar (6,0 mnkr), egna hem (0,1 mnkr) samt övriga (0,9 mnkr).  
 
Kommunen följer löpande utvecklingen av respektive gäldenärs lånehantering för att därmed kunna följa upp 
borgensbelopp mm.  
 

Riskbedömning 
Kommunen gör följande bedömning av sina borgensförbindelser inför 2013. 
 
Älvkarlebyhus AB 
Kommunens bostadsbolag ingår idag i kommunkoncernen vilket innebär att kommunstyrelsen har en god insyn 
och kan påverka styrning och ekonomihantering. Med anledning av bolagets resultat, likvida situation samt 
kommunens styrmöjligheter anses risken låg att kommunen blir skyldig att infria sina borgensförbindelser.  
 
Bostadsrättsföreningar 
Under de senaste åren har kommunen inte varit tvungen att infria ingångna borgensåtaganden för bostadsrätts-
föreningar.  
 
Egna hem 
Även för ”egna hem” som kommunen borgat för, inhämtas uppgifter från kreditgivarna för att löpande följa u t-
vecklingen. Kommunen har under senaste åren varit mycket restriktiv i att besluta om ytterligare borgensåtagan-
den. Detta har lett till att borgensförbindelserna successivt minskat och nu uppgår till relativt små belopp. 
 
Nedan följer en specificering av de borgensförbindelser som Älvkarleby kommun har idag: 
 

Gäldenär Beslut Ursprungsbelopp  Skuld 2012-12-31 

 
AB Älvkarlebyhus Kf § 361 150 000 000  85 650 000 
 Dnr 125/05.045 
 
Samkraft AB  308 631  308 631  
 
 
Älvkarleby ridklubb Kf § 150 700 000  79 117 
 Dnr 46/00.821 
 
Älvkarleby golfklubb Kf § 14 1 200 000  531 912 
 Dnr 43/1985 
 006.387 
 
HSB BRF 203 Boda Kf § 297 6 909 187  5 967 301     
 Dnr 257/85    
  
SBAB & AB Balken finans (se specifikation nästa sida)   101 651 

 

Summa  159 117 818   92 638 612 
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ANSVARSFÖRBINDELSER 

 

Kommunala ansvarsförbindelser för statligt kreditgaranterade bostadslån per  

31 december 2012. 

 

 

Registrerade kreditgarantier enligt Statens bostadskreditnämnd, BKN 

 
 Totalt garanterat 40 % av garanterat 
 belopp i tkr belopp i tkr 
 
Egnahem 0 0  
 

 

 

 

Statliga kreditgarantier enligt Statens bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB 

 
 Totalt garanterat 40 % av garanterat 
 belopp i tkr belopp i tkr 
 
Egnahem 140  56   
 

 
Upplupen ränta, indrivningskostnader o d samt ränteskillnadsersättning vid lösen av lån kan eventuellt tillkomma. 
 
 
 

Kommunala ansvarsåtaganden  för egnahem enligt AB Balken Finans 

 
 Totalt garanterat 40 % av garanterat 
 belopp i tkr belopp i tkr 
 
Egnahem 114  46  
  
 

 
 
 
Kommunal ansvarsförbindelse skall enligt kreditgarantiförordningen (1991:1924) lämnas för kreditgarantier för 
egnahem och för småhus i bostadsrättsform om dessa beviljats räntebidrag enligt förordningen (1991:1993), 
med vissa undantag. För dessa garantier har kommunen i princip ansvar för eventuella förluster upp till 40 
procent av den utestående skulden vid förlusttillfället. 
 
Statliga kreditgarantier lämnas av Statens Bostadskreditnämnd (BKN). Systemet med statliga kreditgarantier för 
ny- och ombyggnad av bostäder trädde i kraft den 1 januari 1992. Från samma tidpunkt upphörde statligt 
reglerade bostadslån att lämnas av SBAB.  
 
Uppgifter om kommunala ansvarsförbindelser för lån lämnade före 1 jan-92 har lämnats av SBAB och efter detta 
datum av BKN.  
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Mål 
 

Uppföljning  Uppfyllelse 

A.1. I det generella folkhälsoarbetet ska 
vi fokusera på att höja det psykiska väl-
befinnandet och den upplevda trygghe-
ten, minska övervikt/fetma, minska anta-
let hjärtinfarkter, och minska konsumtion 
av alkohol, narkotika, tobak, illegal an-
vändning av läkemedel och dopnings-
medel. 

I samverkan med landstinget har vi sam-
manställt en folkhälsoprofil utifrån folkhälso-
målets 11 målområden. Profilen ger oss en 
samlad kunskapsbild av olika indikatorer för 
hälsoutvecklingen hos befolkningen i Älvkar-
leby kommun. Indikatorerna ska användas 
som underlag för analys, prioriteringar och 
uppföljning i folkhälsoarbetet. 
 

För att öka förutsättningar för ett effektivt 
folkhälsoarbete har vi under året arbetat 
fram ett förslag på samverkans överens-
kommelse mellan Älvkarleby kommun, 
Landstinget i Uppsala län och Polismyndig-
heten. Målet med själva överenskommelsen 
är att skapa en effektivare ledning, styrning 
och struktur för samverkan mellan hälso- och 
sjukvård, utbildning och omsorg, samhälls-
byggnad och polisen. Syftet med överens-
kommelsen är att genom samverkan mellan 
berörda parter skapa förutsättningar för en 
god och jämlik hälsa och trygghet hos be-
folkningen i Älvkarleby kommun.  
 

All personal har besvarat en s.k. Pulsenkät 
som visar hälsa och arbetsmiljö. Svaren har 
tagits upp på arbetsplatsträffarna för dialog 
och åtgärder.  
 

   

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

Prognosen visar att andelen behöriga elever 
till gymnasiet minskat från 87% (2011)  till 73 
% samt att meritvärdet minskat från 180p till 
168p.Resultaten bland de yngre eleverna 
har förbättrats under senaste läsåret. Natio-
nella proven i årskurs (åk) 3 visar på 100% 
måluppfyllelse i flera av delproven. Dess-
utom kan närmare 100 % av eleverna läsa i 
åk 1. Resultaten på de Nationella ämnespro-
ven i matematik och svenska sjunker mellan 
åk 3 och åk 6. 
 

   

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

Lärarna genomför handlingsplanerna och 
dokumenterar enligt förordningarna. 
 

   

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

Lärarna genomför handlingsplanerna och 
dokumenterar enligt förordningarna. 

   

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

En arbetsgrupp har tillsatts för att arbeta 
med en Hälsofrämjande skolutveckling. I 
gruppen ingår skolsköterskor, idrottslärare, 
elevcoach, skolchef och närvårds- och pre-
ventionskoordinator.  
 

Delar av arbetsgruppen ansvarar för att spri-
da kunskap om enkäterna LUPP och Liv och 
hälsa ung på Rotskärsskolan. I syfte att på-
börja en process kring hur resultatet av 
undersökningarna bättre kan tas tillvara i 
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ordinarie verksamhet, uppföljning sker 2013. 
Skolledare, elevhälsopersonal, lärare och 
närvårds- och preventionskoordinator har 
deltagit på en konfereras om hälsofrämjande 
skolutveckling. Efter konferensen prioritera-
des arbetet med: 

 Att ta fram en barn och elevhälsoplan 

 Rutiner och synkronisering av insatser 
utifrån riskfaktorn skolfrånvaro/oanmäld 
frånvaro och upprepad frånvaro inom 
förskola/skola.  

 

Arbetet sker i samverkan med landstinget 
genom närvårdsutveckling. 
 

Aktiviteter 2012: Processkartläggning av nu-
varande arbete, identifierat förbättringsområ-
den, förslag på nya rutiner. Samt arbetet 
med att ta fram ett förslag på resursskola. 
 

Fjorton förskoleavdelningar har besökt bib-
lioteket för att göra en egen saga eller se på 
film. Samtliga 6-års grupper har varit på bib-
lioteksbesök och fått sina lånekort. Vid 30 till-
fällen har bokprat skett till skolbarn i år 1-6. 
År 7-9 har bokat bokprat vid 7 tillfällen. 
 

Under våren har idrottsfritids bedrivits på 
Sörgärdets skola och under hösten även på 
Bodaskolan. Fördelning av dagtider i ishallen 
har skett i samråd mellan fritidskontoret och 
representanter för skolornas idrottsundervis-
ning. Under höstlovet arrangerades Olympic 
day i syfte att barn får pröva olika idrotter. 
 

Bygg- och miljöavdelningen har i tillsynen 
stämt av mot förskolornas egenkontroll gäl-
lande tobak. Förvaltningen har utfört tillsyns-
arbetet.  
 

Samtliga ventilationsanläggningar är besikti-
gade och godkända genom den löpande 
tillsynen OVK. 
 

Tekniska avdelningen ser över lekplatserna 
varje vecka. Funktionskontroll 1 kommer att 
göras i juni. Besiktning kommer att utföras i 
oktober. Kommunens samtliga byggnader är 
besiktade och godkända. Tillsynsplan finns, 
uppdaterades hösten 2012.   
 

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

Kostverksamheten har kostnadsberäknat 
och näringsberäknat matsedlar för skolan. 
Förskolan kvarstår. Arbetet med att provlaga 
och utvärdera matsedeln pågår på Sörgär-
dets skola. 
 

Enkät för att mäta elevernas kvalitetsupp-
levelse 2012: Hur känner jag mig när jag ätit:  
 

Sörgärdets skola redovisar att 88% av ele-
verna mycket nöjda/nöjda. 
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Bodaskolan redovisar att 72% av eleverna 
mycket nöjda/nöjda. 
Jungfruholmens skola redovisar att 82% av 
eleverna mycket nöjda/nöjda. 
Rotskärsskolan redovisar att 51%  av elever-
na är mycket nöjda/nöjda. 
 

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

Enligt skollagen (2010:800) ska elever som 
lätt når de kunskapskrav som minst ska upp-
nås ges ledning och stimulans, för att kunna 
nå längre i sin kunskapsutveckling. 
 

Månadsvis uppföljning sker i skolans alla 
ämnen. Utifrån uppföljningarna handleds och 
stimuleras eleverna till förbättrade kunskaps-
resultat.  
 

   

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

Tekniska problem gjorde att elevenkäten inte 
genomfördes under våren 2012 som plane-
rat.  
 

Rutinerna är förbättrade när det gäller enkät-
hanteringen och ansvaret tydliggjort. Eleven-
käten kommer att genomföras under maj 
månad 2013. 
 

   

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

Lokaler som matsal, cafeteria, bibliotek och 
skolgårdar ses som naturliga träffpunkter för 
vuxna och elever.  
 

Samtliga skolor har ordningsregler som re-
gelbundet förankras och diskuteras på sko-
lorna.  
 

   

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

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

   

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

Genom införandet av avgiftsfri Kulturskola 
har antalet elever ökat från områden där 
deltagandet tidigare år har varit mycket lågt. 
Det har även skett en ökning av elever med 
invandrarbakgrund. Att ta bort avgiften var 
ett stort steg i rätt riktning mot en bättre verk-
samhet, vilket även har visat sig i lärarför-
bundets rankinglista över bästa kulturskola. 
Där har kommunen klättrat uppåt sedan förra 
året. 
 

Förvaltningen har börjat studera resultatet av 
LUPP-undersökningen och ett forum för att 
hantera svaren bör bildas tillsammans med 
politikerna. (LUPP=Lokal uppföljning av ungdoms-

politiken.) 
 

På fritidsgårdarna finns information om verk-
samheten i form av broschyrer och dessa 
har kontinuerlig information om verksamhet 
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och samtal genom Facebook och Internet. 
Affischering sker på skolorna och på an-
slagstavlor i kommunen samt besök på sko-
lorna. Affischering för andra kommunala ar-
rangemang sker också på fritidsgårdarna. 
 

Aktivitetsutredningen kommer att göras 
under våren/försommaren 2013. 
 

Lekplats vid Bodaån i Skutskär färdigställdes 
under året. 
 

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

Fritidsledare och föreningsledare stärks i sin 
roll som barn- och ungdomsledare och för-
valtningen har erbjudit att ”Vara vettig vuxen” 
kurs under året. Fritidsledare och aktiva 
inom föreningen Nattvandrarna har genom-
gått kursen ”Vara vettig vuxen”. Biblioteket 
och individ- och familjeomsorg har upprättat 
kontakt och har under hösten haft föreläs-
ningskvällar och öppethuskvällar med Nät-
verkshuset på biblioteket.  Under sportlovet 
arrangerade fem föreningar, med vuxenverk-
samhet som ordinarie verksamhet, aktiviteter 
för barn och ungdomar och under sommar-
lovet var antalet föreningar fyra. 
 

Fem skolområden har idag minst en klass-
morfar/klassmormor. 
 

Kultur och fritid har tagit emot en FAS3-prak-
tikant samt praoelever från grundskolan och 
gymnasiet. 
 

   

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

Förvaltningen har påbörjat att studera svaren 
från LUPP-undersökningen.  
 

Biblioteket har arrangerat skrivarstuga på 
sport-, påsk- och höstlovet. Under sommar-
lovet träffades bibliotekets nybildade film-
klubben vid sju tillfällen  och en bokcirkel er-
bjöds. Även under höstlovet erbjöds skrivar-
verkstad och filmklubb. Cirka 30 föreningar 
erbjöd aktiviteter för barn och unga under 
sportlovet och ca 20 föreningar deltog under 
sommarlovet. 
 

Fritidsledare och aktiva inom föreningen 
Nattvandrarna har genomgått kursen ”Vara 
vettig vuxen”. Under hösten har fritids- och 
föreningsledare blivit inbjudna till Nätverks-
huset föreläsningskvällar på biblioteket. Fri-
tidsledare har deltagit i olika föreläsningar 
kring droger samt ADHD. 
 

Förvaltningen har vid fritidsgården Oasen 
behållit besöksantalet, ca 35 barn/dag. Bar-
nen får vara med i tjejgrupp, målarkurs, olika 
grupper vid t.ex. hemliga grenar, frågesport 
m.m. för att knyta nya kontakter.  
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Träffen har haft en ökning av besöksfre-
kvensen och ett öppet och välkomnade för-
hållningssätt till nya och gamla besökare i 
verksamheten. 
 

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

Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning har 
börjat kartläggningen vad ungdomarna är int-
resserade av utifrån svaren från LUPPunder-
sökningen. En långsiktigt kultur- och fritids-
plan ska tas fram, men som ännu  inte har 
påbörjats. Förvaltningen har arrangerat ”pro-
va på aktiviteter” vid sport- och sommarlovet 
med hjälp av föreningar. Förvaltningen har 
träffat rektor på Kunda för att förmedla kon-
takt mellan vuxenstuderande ungdomar och 
föreningslivet. 
 

En behovsinventering pågår kontinuerligt att 
handikappanpassa och tillgängliggöra lokaler 
och en plan blir klar till årsskiftet. 
 

   

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

Förutsättningarna för samarbetslösningar 
mellan IFO och förskola/skola har underlät-
tats genom samgåendet i en nämnd. Utvär-
dering av elevhälsans och resursgruppens 
insatser görs i juni. 
 

Utvecklingsarbete inom Nätverkshusets 
verksamhet pågår gällande att ta fram fler 
och andra typer av insatser för barn i de läg-
re åldrarna och deras föräldrar. Nätverks-
huset planerar att i samarbete med primär-
vården starta en ung föräldragrupp. IFO del-
tar i länsgemensamt kunskaps och utveckl-
ingsprojekt för familjebaserat behandlingsar-
bete i Uppsala län. 
 

Ett arbete med att få en samlad bild av vilka 
föräldrastödsutbildningar som finns i kommu-
nen görs inom ramen för Närvård. Utifrån 
tidiga insatser planeras att marknadsföra 
Nätverkshuset på ett tydligare sätt.  
 

   

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

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

   

A.17. I kommunens förskolor och skolor 
ska föräldrarna uppmuntras till engage-
mang och stöd för sina barns utveckling 
och studier. 
 

Förskolans föräldrar har svarat på en föräld-
raenkät som sammanställs under maj/juni 
2013. 
 

   

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

Arbetet har startat med att några i arbets-
gruppen har deltagit på en konferens i Sö-
derhamn ”Med full fart in i framtiden” där 

   



Kommunens måluppfyllelse 2012 

53 
 

inom skola och fritiden. man framgångsrikt arbetar med det entrep-
renöriella lärandet i ett F-9 perspektiv. Ele-
verna i år 8 och 9 har haft ett besök av lokala 
entreprenörer i samarbete med Winnet. 
Elevrådet på Rotskärsskolan startar ett so-
cialt initiativ på skolan ”Frukostklubben”. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden har hjälpt och 
stöttat föreningen ”Nattvandrarnas” uppstart. 
Nattvandrarna rörde sig ute under sista april, 
skolavslutningen och Reggaefestivalen i 
Furuvik. Antalet aktiva i föreningen är under 
10 stycken. 
 

Kontakt har tagits med Gavlefastigheter 
angående hur de arbetar med skadegörelse. 
 

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

Verksamheten har påbörjat arbetet med att 
bygga en rutin där information om nya hän-
delser ska lämnas till ansvarig för hemsidan. 
Tid saknas för att utarbeta enkät och för att 
sammanställa de svar som förväntas. Plane-
ring fortsätter, vi har som förslag även en 
länk till befintlig information som läggs ut av 
habilitering och försäkringskassa i liknande 
frågor. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden har samman-
ställt och lagt inventeringen tillgänglig på 
hemsidan. 
 

Kommunstyrelsens arbete med att färdig-
ställa både extern- och intern webbplats i 
nytt webbverktyg pågår, men är ännu inte 
klart. Så här långt har befintlig webbplats 
kompletterats med länkar till handikapporga-
nisationernas webbplatser.  
 

Inom Vård och omsorg har precis en brukar-
revision genomförts inom funktionshindrade-
omsorgen. Den kommer att presenteras till-
sammans med kunder, anhöriga och perso-
nal, och det är tänkt att ge oss vägledning 
om vilka frågor som är intressanta att 
besvara via hemsidan, samt vilka frågor som 
ska belysas. 
 

   

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

Inom alla verksamheter i vård och omsorg 
har kvalitetssystemet Kompassen införts. 
Systemet mäter både kundens och persona-
lens upplevelse av kvalitén i verksamheten 
och detta i jämförelse mot kostnaden (KPB, 
Kostnad Per Brukare). Kompassen kommer 
att genomföras en gång varje år tillsammans 
med KPB.  
 

En revision har beställts som forsknings- och 
utvecklingsenheten vid regionförbundet i 
Uppsala län kommer att genomföra, vi har 
ställts i kö för många vill genomföra revision 
just nu. Revisionen är genomförd och kom-
mer att presenteras tillsammans med kun-
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der, anhöriga och personal.  
 

Förslag från vård och omsorg är att brukar-
revisioner görs vartannat år, inte oftare. 
 

Handlings- och åtgärdsplaner måste upprät-
tas utifrån revisionens resultat. 
 

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

Analysen av kompassens resultat är plane-
rad att genomföras tillsammans med handi-
kapprådet. Ansvariga chefer kontaktar ordfö-
rande för kommunala handikapprådet och 
gör upp en handlingsplan. 
 

   

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

Förvaltningen har avdelat en socialsekrete-
rare till att arbeta med personer 18-24 år. 
Verksamheten har återkommande träffar 
med arbetsförmedlingen (AF) för att prata 
gemensamma ärenden. 
 

Ärendebelastning samt komplexiteten i ären-
den leder till begränsningar för handläggarna 
att till fullo kunna arbeta aktivt med ett för-
ändringsarbete och skapa och stärka den 
enskildes förutsättningar till självförsörjning.  
  
Ny verksamhet har startat på centralen av-
seende arbetslösa ungdomar upp t.o.m. 25 
år. I denna verksamhet är representanter 
från individ- och familjeomsorgen (IFO), 
kommunens avdelning för arbetsmarknads-
integration (AmI), AF samt vuxenutbildning 
representerade. Förberedelser för s.k. kom-
munala anställningar pågår i kommunen till-
sammans med AmI. Gemensamma utveck-
lingsdiskussioner pågår vad gäller samver-
kan kring nyanlända personer som uppbär 
försörjningsstöd. Planering pågår att inom 
ramen för Närvård vuxna se över behovet av 
gemensamma insatser för personer med 
psykisk ohälsa.  
 

   

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

Verksamheten förbereder att från 2013 star-
ta ett uppsökande förebyggande arbete. Per-
sonal från IFO samt Nätverkshuset kommer 
att arbeta med uppsökande verksamhet 1 
dag/vecka. 
 

   

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

Förvaltningen har ett samarbete i den lokala 
RIM

1/ 
-gruppen där deltagarna från primär-

vården, beroendepsykiatri, Nätverkshuset, 
IFO, och kriminalvården möter personer med 
missbruk i olika former. Samarbete och 
utbyte av erfarenheter över yrkesgränser har 
lett fram till ett samverkansförslag som är 
färdigt. Föreläsningsserie har anordnats un-
der höstterminen 2012 som handlar om 
föräldraskap och alkohol. 
 

Uppsökande arbete en dag per vecka från 
och med 2013. 
 
1/ 

Riktlinjer i missbruksvård, Uppsala län 
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A.25. Underlätta självläkning/hjälp till 
självhjälp för missbrukare. 

Förvaltningen har introducerat AUDIT/ 
DUDIT

1/
 som generellt instrument för klienter 

på IFO och Nätverkshuset. Ett självskatt-
ningsinstrument gällande alkoholkonsumtion 
finns tillgängligt via IFO/NVHs hemsida. Pla-
nering för att återuppta ÖPP

2/
 har inletts till-

sammans med skolan för att på så vis 
uppmärksamma föräldrar på ungas bruk av 
alkohol.  
 
1/ 

Alcohol/Drug Use Disorders Identification Test            
2/  

Örebro Preventions Program 
 

   

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

Verksamheten förbereder att från och med 
2013 starta ett uppsökande förebyggande 
arbete. Personal från IFO samt Nätverks-
huset kommer att arbeta med uppsökande 
verksamhet 1 dag/vecka. 
 

Diskussion pågår om att öka antalet perso-
ner som erhållit försörjningsstöd till att få 
lönebidragstjänst via AmI. 
 

   

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

I dag finns träffpunktsverksamheter och dag-
verksamheter som till en viss del tillgodoser 
de äldres behov av social gemenskap. Arbe-
te pågår att utveckla verksamheten.  
 

I biståndsbedömningen får vi veta hur våra 
kunder vill ha sin vardag och vilka önskemål 
på fritid som finns. Fungerande träffpunkter 
finns på Tallmon och Fyrklövern, men sak-
nas fortfarande på Östangård.  
 

   

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

Den enskilde eller dennes företrädare är 
delaktig i beslutet om insatser så långt det är 
möjligt. En värdegrundsutbildning som byg-
ger på delaktighet och medinflytande har ge-
nomförts inom vård och omsorg. Värde-
grundsutbildningen avslutas i januari 2013.  
 

Frågor om meningsfull vardag ingår i vär-
degrunden. Framför allt ingår frågor och tan-
kar om den enskildas egen delaktighet och 
medinflytande. En meningsfull vardag är så 
individuellt och här är biståndsbedömningen 
en viktig del. 
 

   

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

Vård och omsorg har på samma sätt som i 
ordinärt boende infört biståndsbedömning i 
särskilt boende där den enskilde eller dess 
företrädare är delaktig i beslutet om insatser 
fortgår, uppföljningar görs, biståndsbedöm-
ning på särskilt boende är infört. Alla har 
idag en biståndsbedömning som ligger till 
grund för insatserna. Biståndsbedömningen 
ligger till grund för genomförandeplanen, 
som beskriver HUR insatsen genomförs. 
 

   

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

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

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

Maten inom vård- och omsorgsverksamhe-
ten produceras i egenregi, vilket är en viktig 
kvalitetsfråga för nämnden för att kunna sty-
ra kostverksamheten.  
 

Kostverksamheten har påbörjat kostplane-
ringen med att kostnads- och näringsberäk-
na matsedlar. Östangård har under hösten 
2012 provlagat recept. Arbetet med att drift-
sätta kostplaneringen på Tallmon och Östan-
gård kvarstår. 
 

   

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

Kartläggning och en aktivitetsutredning på-
går. Grovprojektering av Bodaparken pågår, 
byggstart av del av park i augusti/ septem-
ber. Bra promenadstråk med bänkar och 
bord som är tillgänglighetsanpassade inne-
fattas i den pågående utvecklingen av 
Skutskärs centrum. När det gäller anlägg-
ning av en park utfördes  vissa delar i 
oktober/november och resterande förslag 
diskuteras i utveckling av Skutskärs centrum.  
 

För närvarande  har kommunen fyra isar av 
fem som spolas av frivilliga och förvaltningen 
ställer upp med plogning: Medora, Kullen 
och Boda i Skutskär samt Sörgärdet i Älvkar-
leby.   
 

   

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

Vegetationsröjning kring gatu-, gång- och 
cykelvägar pågår kontinuerligt under höst, 
vinter och vår. Samtliga trafikskyltar i kom-
munen stämmer med trafikbestämmelserna 
och är karterade och dokumenterade i GIS, 
kontroll utförs under hösten. Skyltar kommer 
att köpas in under hösten för att börja mon-
teras under våren 2013. AmI har en åter-
kommande annons i kommunens spalt i 
lokaltidningen Norra Uppland och marknads-
för tjänsten Fixarservice. Kontakt är tagen 
med PRO. 
 

I samverkan med polisen har följande för-
bättringsområden identifierats, samt har en 
förbättringsprocess påbörjats: 

 Trafiksäkerhet 

 Klotter och skadegörelse 

 Ordningsfrågor och samarbete kring 
tillsynsarbete 

 

Arbetet kommer att följas upp under 2013. 
 

   

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

Bygg- och miljöavdelningens arbete fortgår 
med färdigställandet av tematiska tillägget 
ÖP vindkraft. 
 
Kommunen och Inköp Gävleborg använder 
sig av miljöstyrningsrådets upphandlings-
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krav. För att minska fossila bränslen har ar-
betet med en cykelplan påbörjats. Tekniska 
avdelningen ska se över möjligheterna att 
inrätta elstolpar för elbilar i kommunen och 
har påbörjat att se över möjlighet för elstol-
par. Detta ingår i ett transportprojekt. 
 

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

Antalet detaljplaner som antas ska öka med 
50 % från dagens ca tre per år. Strategi för 
hur planarbetet ska fortskrida samt hur re-
sursförstärkningen ska användas. Bygg- och 
miljöavdelningen har fortsatt att arbeta kon-
tinuerligt med optimering av resurserna. 
 

Kommunen som fastighetsägare ska vara en 
pådrivande exploatör - arbetet är påbörjat i 
utvecklingsgruppen för Skutskär. 
 

   

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

Arbetet med att inventera felande länkar i 
infrastrukturen och påbörja en handlingsplan 
för att avhjälpa dessa har ännu inte påbör-
jats. Ett förslag till näringslivsstrategi kom-
mer att arbetas fram.  
 

En företagsdag genomfördes i juni där bland 
annat diskuterades hur vi alla kan förbättra 
oss inom detta område. Dagen arrangerades 
tillsammans med kommunens näringslivsav-
delning. Kommunstyrelsen förvaltning har 
varit närvarande på företagarmiddag och 
företagarfrukost. Tekniska avdelningen  har 
deltagit vid fler än två företagarträffar under 
året. 
 

Tekniska avdelningen ska börja en fortbild-
ning kring service och attityder under hösten. 
 

   

God ekonomisk hushållning ur ett 
finansiellt perspektiv 
 

    

Årets resultat ska uppgå till minst 4 mnkr. Årets resultat uppgick till 5,1 mnkr och målet 
uppnåddes.  
 

  
 

 

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

Soliditeten minskade under året från 33 %  
till 32 %, och målet 40 % nåddes därför inte 
under 2012. 

   

Likvida medel ska i genomsnitt uppgå till 
15 mnkr. 

Genomsnittet för året blev 20 mnkr. Under 
våren och försommaren var de likvida med-
len på en låg nivå. För att inte riskera likvida 
problem under semesterperioden, så gjordes 
i juni en förtida upplåning för investeringarna 
i Bodaskolan. Utan den förtida upplåningen 
skulle genomsnittet ha hamnat på omkring 
13 mnkr. Målet kan anses ha uppfyllts. 
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Fullmäktiges prioriterade uppdrag 
 

    

Utöka personaltätheten inom förskolan 
från 2,75 till 3,0. 
 

Genomfördes september 2011. 
 

   

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

Följer intentionerna. Se text under punkt 
A.16. 
 

   

Prioritera en socialsekreterare för barn 
och ungdom. 
 

Genomfördes 2012.    

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

Under 2012 har förvaltningen sett att antal 
boendeplatser är tillräckligt, en gata på Ös-
tangård stängdes sommaren 2012. En lång-
siktig planering och utredning av framtida be-
hov pågår. 
 

   

Behålla nivåerna i föreningsstödet. Nivåerna bibehölls 2012. 
 

   

Alla enheter och förvaltningar är mönster-
arbetsplatser vid utgången av mandat-
perioden. 

Ett pilotprojekt planerades inom utbildnings- 
och omsorgsnämnden, men avbröts i sam-
verkan med Kommunal på grund av hög ini-
tialkostnad och att finansiering i 2012 års 
budget saknades.  
 

Diskussion om ett återupptagande av pilot-
projektet tas till kommande budgetprocess 
2014-2016. 
 

   

Möjligheten för verksamheter att starta 
intraprenader förstärks.  

Information om möjligheten att starta intrap-
renad ska årligen aktualiseras. 
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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 
De skatteintäkter som är bokförda i 2012 års 
bokföring avser slutavräkning för 2011, 
preliminära kommunal skattemedel för år 2012 
och prognos för slutavräkning för 2012. 
 

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 
Vid avvikelser i redovisningsprinciper mellan 
kommunen och de kommunala bolagen är det 
den kommunala principen som används i den 
sammanställda redovisningen. 
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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 

. 



 Ordlista 
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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 till-
gången fördelas över det antal år som avskriv-
ningstiden är vald att ske. En maskin som 
köptes för t ex 100 000 kronor och avskriv-
ningen 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 reserv-
ation 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. 
  
Bokslutsdisposition  
För att påverka det redovisade resultatet görs 
olika omflyttningar i resultaträkningen, som i 
sin tur då påverkar inkomstskatten. Civil- och 
skatterättsliga regler styr hur dessa omflytt-
ningar får ske. 
 
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 för-
ändras. 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 ersättning-
ar. 
 
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 till årsredovisning 2012

Budget 2012

Revision
Intäkter enligt årsbudget 0
Kostnader enligt årsbudget 575
Aktuell nettobudget 575

Kommunstyrelse 
Intäkter enligt årsbudget 4 221
Kostnader enligt årsbudget 41 036
Nettokostnader enligt årsbudget 36 815
Tilläggsbudget internt försäkringssystem 500
Tilläggsbudget näringsliv och turism (netto) 2 667
Aktuell nettobudget 39 982

Samhällsbyggnadsnämnd
Intäkter enligt årsbudget 58 200
Kostnader enligt årsbudget 94 475
Nettokostnader enligt årsbudget 36 275
Tilläggsbudget näringsliv och turism (netto) -2 667
Aktuell nettobudget 33 608

Utbildnings- och omsorgsnämnd
Intäkter enligt årsbudget 31 800
Kostnader enligt årsbudget 359 360
Nettokostnader enligt årsbudget 327 560
Tilläggsbudget Kunda 1 894
Aktuell nettobudget 329 454

Driftprojekt
Intäkter enligt årsbudget 0
Kostnader enligt årsbudget 630
Nettokostnader enligt årsbudget 630
Tilläggsbudget dokumentation av redovisningssystemet 34
Tilläggsbudget fiskecampen 84
Tilläggsbudget Citybanan 5 300
Tilläggsbudget nedskrivning gator och vägar 3 280
Aktuell nettobudget 9 328

Finansförvaltning
Intäkter 451 600
Kostnader 42 647
Nettokostnader enligt årsbudget -408 953
Tilläggsbudget återbetalning AFA -7 000
Tilläggsbudget skatteintäkter -3 000
Aktuell nettobudget -418 953

ÅRETS RESULTAT ENLIGT ÅRSBUDGET 7 098

ÅRETS RESULTAT EFTER TILLÄGGSBUDGETERINGAR 6 006

Specificering av driftbudget 2012 (tkr)
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