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Vi klarade krisen 

Finanskrisen skapade stora rubriker och reces-
sion i hela världsekonomin. Även lilla Älvkar-
leby drogs med och budgeten reviderades 
hösten 2008 och senare så sent som i februari 
2009. Osäkerheten för hur vi skulle klara av att 
behålla en god service till våra medborgare var 
stor och en omfattande översyn av vår 
verksamhet startade. Tack vare att vi redan i 
juni 2008 startade arbetet med ett nytt sätt att 
se över våra kostnader stod vi väl rustade att 
möta utmaningen. Med det tillskott av stats-
bidrag vi fick från regeringen och kostnads-
översynen kan vi konstatera att vi gör ett 
mycket bra resultat 2009. Överskottet blev 
14,8 miljoner och av det tar vi 10,1 miljoner 
som underhåll på Rotskär, kvar blir då 4,7 mil-
joner i redovisat resultat.  

Värt att uppmärksamma 

Om- och tillbyggnaden av Rotskärsskolan star-
tade i januari och följer tidplanen väl. Den förs-
ta och andra etappen är klara och vi ser fram 
emot invigningen hösten 2010.  
 

Tillbyggnaden av förskoleavdelningar på Sör-
gärdet med anledning av att vi flyttade ur Lind-
gården genomfördes också under året. En 
annan efterlängtad ombyggnation var stallet på 
Ytterboda, som är en stor och uppskattad verk-
samhet som främst vänder sig till flickor. 
 

Under våren beslutade vi att ta emot ensam-
kommande flyktingbarn och verksamheten 
startade upp i oktober. Det beslutet visade sig 
senare vara taget vid en väl vald tidpunkt med 
anledning av den debatt som pågått under 
hösten. 
 

Att sen Skutskär fått en ny ”skyline” med fem 
vackra vindkraftverk uppförda på Skutskärs 
Bruks område ger också en bild av hur fram-
tiden kan komma att gestalta sig i en ny miljö-
vänlig och förnyelsebar tidsera. 
 

Översiktsplanen från 1990 är nu äntligen ersatt 
av en ny plan som togs av fullmäktige 30 
september. Den ger oss långsiktiga riktlinjer för 
hur vi ska använda mark och vatten. När vi nu 
ska utveckla kommunen vad gäller boende och 
rekreation ger den oss underlag för var vi kan 
bygga, för att få fler som kan få ta del av vår 
vackra kommun. 
 

Att Inagården valt att investera i ett nytt be-
handlingshem i vår kommun är mycket positivt. 
Hela handläggningen av den etableringen är 
ett gott exempel på hur vi med bra information 
och bra samarbete nått resultat på kort tid. Jag 
ser med tillförsikt fram emot invigningen och 
hoppas att vi får en bra verksamhet, som 

kommer att sysselsätta och hjälpa många 
människor. 

Hur klarar vi målen 

Folkhälsan är ett område som fullmäktige tagit 
ut som det enskilt viktigaste för alla verk-
samheter att lägga resurser och fokusera på. 
Området är omfattande och det kommer att 
krävas bra samarbete och många goda idéer 
för att nå en bättre hälsa för alla i kommunen. 
Här har vi inte kommit ur startgroparna och 
vägen mot framgång finns i att en gemensam 
resurs skapas i vår egen organisation i samar-
bete med Landstinget och kommunerna i länet. 
  

Resultaten i skolan är ett annat angeläget äm-
ne att fördjupa sig i, det är inte bra som det är 
nu. Att det ekonomiska resultatet är bra är en 
klen tröst om vi inte ger våra barn en god 
grund för vidare studier. Det finns också en 
koppling till den oroväckande höga ungdoms-
arbetslösheten som riskerar att ställa en stor 
grupp utanför samhället och som i sin tur är 
direkt relaterad till Folkhälsan. Här har vi en 
stor utmaning för framtiden som vi alla måste 
bidra till att lösa. 

Tillsammans är vi starka 

Klarade vi krisen, ja så här långt ser det ut som 
vi gjort det. Men vad kommer efter den här 
krisen. Nu har vi genomlevt en tuff vinter, kris-
rubrikerna har kommit som ett brev på posten. 
Klass 2 varning, det kommer snö och hård 
vind, har vi inte varit med om det förut, jo visst 
men media måste ha rubriker. Vi tillsammans 
måste alltid vara rustade för att möta krisen när 
den kommer och vi vet inte hur den ser ut eller 
när den kommer.  
 

Vad vi kan göra är att alltid se till att trimma 
och vidareutveckla den kommunala servicen 
och beredskapen. Det går endast om vi har en 
kunnig och kompetent personal inom många 
områden där alla är lika viktiga och bidrar efter 
bästa förmåga. 
 

Ni skall ha ett stort tack som trots dessa på-
frestningar idogt jobbar vidare och gör en 
mycket god insats för att uppfylla våra förvänt-
ningar. Ett stort tack vill jag också ge till alla 
förtroendevalda och våra samarbetspartners 
för det gångna året. 
 
Lars Skytt (S)  
Kommunstyrelsens ordförande 
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Omvärlden 

Konjunkturen 

Den globala finanskrisen med både likviditetsbrist 
och förtroendebrist inom de finansiella systemen 
förstärkte under 2008 en i stora delar av världen 
begynnande lågkonjunktur och ledde till den 
kraftigaste konjunkturnedgången på många 
decennier.  I Sverige sjönk produktionen inom nä-
ringslivet med 6,6 % under 2009 och BNP*/ sjönk 
med 4,9 %. (Källa SCB.) Sedan en tid tillbaka finns 
tydliga tecken på en ekonomisk uppgång. 
Finansmarknaden fungerar allt bättre, orderin-
gången till industrin ökar liksom privatkonsumtionen. 
Det måste ändå finnas en beredskap, att konjunktur-
utvecklingen kan bli oroligare, än vad som i 
skrivande stund kan tyckas.  
 

De senaste årens sysselsättningsökning bröts under 
2009. Enligt SCB sjönk antalet arbetade timmar 
2009 med 2,6 %. Sveriges Kommuner och Land-
sting (SKL) bedömer, att sysselsättningen, p.g.a. en 
eftersläpningseffekt beroende på ledig kapacitet 
inom industrin, fortsätter nedåt under 2010 och att 
det dröjer till 2012 innan antalet arbetade timmar 
åter ökar. Kommunens skatteintäkter är starkt 
beroende av sysselsättningsutvecklingen. Tillväxten 
av skatteintäkter beror främst på antalet arbetade 
timmar och storleken på timlönen.  
 

Konjunkturnedgången och den därvid sammanhän-
gande nedgången i sysselsättningen fick snabbt ge-
nomslag i en kraftig försämring av den kommunala 
ekonomin. Tack vare tillfälliga faktorer, t.ex. lägre 
räntekostnader och nästan nollpremier för avtals-
försäkringarna, samt tidiga åtgärder för att förbereda 
kommande års försämrade ekonomi, redovisar kom-
muner och landsting preliminärt ett ekonomiskt 
resultat 2009 på drygt 14 mdkr, varav drygt 11 mdkr 
för primärkommunerna. Drygt tjugo primärkomm-
uner och fem landsting/regioner redovisar negativa 
resultat 2009. 
 

För att minska behovet av uppsägningar i komm-
uner och landsting och säkerställa kvaliteten i verk-
samheterna, har riksdagen beslutat om höjda bidrag 
2010 och framåt inom den kommunalekonomiska 
utjämningen. För 2010 finns dessutom beslut om 
extra konjunkturstöd till kommuner och landsting på 
totalt 13 miljarder kronor (mdkr), varav 9,1 mdkr till 
primärkommunerna. Flertalet kommuner bör därför 
kunna redovisa positiva resultat även 2010. Då det 
inte finns beslut om konjunkturstöd efter 2010, kan 
åren därefter innebära stora ekonomiska 
utmaningar för kommunsektorn. 
 

*/ Bruttonationalprodukten – ett ekonomiskt mått på ett lands pro-
duktion av varor och tjänster 
 
 
 

 

 

Älvkarleby kommun 
 

 

Älvkarleby kommun har, i likhet med alla andra 
svenska kommuner, drabbats hårt ekonomiskt av 
konjunkturfallet och nedgången i sysselsättning. 
Tack vare en snabb reaktion på de försämrade 
ekonomiska förutsättningarna, ett utmärkt arbete 
inom nämnderna och förvaltningarna och de 
tillfälliga faktorer som beskrivits i förra avsnittet, kan 
kommunen redovisa ett gott ekonomiskt resultat för 
2009, 4,7 miljoner kronor (mnkr).  
 
Befolkning 
Kommunens trend med en positiv befolknings-
utveckling bröts under 2007, då invånarantalet 
minskade från 9 110 till 9 095. Under 2008 fortsatte 
befolkningsminskningen, - 31 invånare, medan 2009 
gav en marginell befolkningsökning på fyra 
invånare.  
 

Befolkningsutveckling 2005-2009
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Flyttnings- och födelsenetto 2009 

Under året flyttade 549 personer in i kommunen och 
536 flyttade ut, vilket ger ett inflyttningsnetto på 13 
personer. 97 avled och 90 föddes, netto - 7. Tillsam-
mans ger detta en befolkningsökning med 4 per-
soner. 
 

Näringsliv och arbetsmarknad 

I organisationen Svenskt Näringslivs, rankning av 
företagsklimatet i Sveriges kommuner, hamnade 
Älvkarleby på plats 121, vilket innebär en förbättring 
med 25 placeringar från 2008. För ytterligare 
information hänvisas till www.svensktnaringsliv.se.  
 
Under 2009 startades 27 nya företag i kommunen 
(2008 startades 28 nya företag). Det ger 3,0 nya 
företag per 1 000 invånare, vilket innebär en delad 
250:e plats bland landets 290 kommuner. 
Nyföretagandet är alltså lågt i kommunen. (Källa: 
Nyföretagarbarometern, NyföretagarCentrum Jobs and 
Society.)  
 
Antalet arbetslösa (16-64 år) i kommunen, som 
sjunkit under flera år, steg under 2009 som en följd  
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av lågkonjunkturen och uppgick 2009-12-31 till 247 
(170). Antalet långtidsarbetslösa steg från 31 till 54. 
Även antalet inskrivna i arbetsmarknadsprogram 
ökade. Totalt ökade antalet arbetslösa och personer 
i olika program från 300 i december 2008 till 465 i 
december 2009. Det är något fler män än kvinnor 
som är arbetslösa och inskrivna i program.  
 
Arbetslösheten bland ungdomar 18-24 år är i stort 
sett densamma i december 2009 som i december 
2008, 35 respektive 34 st. Däremot har antalet 
inskrivna i program nästan fördubblats mellan åren, 
från 53 till 102.  
 
Tabellen nedan visar arbetslösheten, personer 16-
64 år, kvartal 4 2009. 
 
Arbetslösa  Älvkarleby Uppsala län Riket 
Öppet 3,9% 3,2% 4,2% 
I program 3,5% 1,7% 2,6% 
Totalt 7,4% 4,9% 6,8% 

Källa: Uppsalakonjunkturen – utgiven av Uppsala 
kommun 
 
Arbetslösheten i Älvkarleby kommun, oavsett ålder 
och kön, ligger generellt på en hög nivå. Det gäller 
både om man jämför inom länet och totalt för hela 
landet. Särskilt besvärande är ungdomsarbetslöshe-
ten, som kan leda till andra problem, t.ex. att inte få 
struktur på sitt liv, än bara försörjningsproblem. 
Kommunens arbetsmarknadsarena arbetar, i sam-
arbete med Arbetsförmedlingen, intensivt med att 
genom individuellt anpassade aktiviteter få arbets-
lösa i sysselsättning. Kommunen måste också arb-
eta vidare med att skapa motivation bland invånarna 
till högre utbildning och att utveckla företagandet. En 
förbättrad arbetsmarknad med minskad arbetslöshet 
bidrar på flera sätt till en bättre folkhälsa. 

Infrastruktur 

Resandefrekvensen på Upptåget har överträffat för-
väntningarna. Kommunen arbetar för att alla turer 
som trafikerar Tierp också ska trafikera sträckan 
Tierp - Gävle. En begränsande faktor för tågtrafiken 
är avsaknaden av dubbelspår mellan Skutskär och 
Furuvik. Enligt Banverkets planer ska ett dubbelspår 
byggas och vara klart 2013-2014. 
 
Ett stort antal nyttjare av Upptåget bor i Gävleborgs 
län och Upptåget har en stor betydelse för dessa. 
Därför pågår en diskussion mellan länen om 
finansieringen av tåget, då Gävleborgs län, via X-
Trafik AB, bara betalar cirka 300 tkr/år för gävle-
borgarnas resor med Upptåget.  
 
En ny översiktsplan fastställdes under 2009. Fär-
digställandet var angeläget, då en inaktuell översikt-
splan hämmar övrig fysisk planering. 
 

 

Politisk sammansättning 

Nedanstående tabell visar den politiska samman-
sättningen i kommunfullmäktige föregående och 
innevarande mandatperiod. 
 

Parti 2002-
2006 

2006-
2010

Socialdemokraterna 16 14
Moderata Samlingspartiet 3 4
Kommunens Väl 3 4
Folkpartiet Liberalerna 3 2
Vänsterpartiet 2 2
Sverigedemokraterna 1 2
Centerpartiet 1 1
Kristdemokraterna 1 1
Miljöpartiet 1 1
Summor 31 31

 

 
 

Kommunfullmäktiges mål  

2/4/6 

Ur målformuleringen: ”att rationalisera verksam-
heten för att uppnå effektivare leveranser av den 
kommunala servicen med bibehållna servicenivåer. 
Målet är att minska kostnadsmassan med 12% på 
tre år (2% 2009, 4% 2010 och 6% 2011)…” 
 

Utgångspunkt för beräkningarna har varit nämnd-
ernas nettokostnader 2008, 389 miljoner kronor 
(mnkr). 2% 2009 uppgår alltså till 7,8 mnkr. Totalt 
för kommunen blev utfallet 2009 6,9 mnkr lika med 
1,8%. Målet nåddes alltså inte. Socialnämnden 
gjorde ett utmärkt arbete och svarade ensam för 5,5 
mnkr. Även bygg- och miljönämnden och kommun-
styrelsen nådde målet för 2009.  

Folkhälsan  

Övergripande målformulering: ”att skapa strukturella 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor i hela 
befolkningen”. 
 

Det finns mycket goda skäl att ha som mål att för-
bättra folkhälsan. I kommunen förekommer bl.a. hög 
arbetslöshet och stort missbruk av alkohol och 
andra droger. Älvkarleby kommun ligger också högt 
i försäkringskassans mått på ohälsotal (antal ut-
betalade dagar med sjukpenning, arbetsskadesjuk-
penning, rehabilitetspenning och sjukersättning 
(tabellen nedan). 
 

Ohälsotal                   
(dagar per inv 16-64 år) 2008 2009 

Älvkarleby kommun 49,0 45,2 
Uppsala län 33,6 31,0 
Riket 35,8 32,8 

 
I de förbättrade talen för 2009 ingår effekter av ny 
lagstiftning inom sjukförsäkringen. 
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Tydliga positiva effekter av första årets arbete med 
folkhälsomålet går inte att utröna. Målet är brett och 
det krävs ett tålmodigt och långsiktigt arbete för att 
nå tydliga effekter. 

Kommunfullmäktiges uppdrag  

Fullmäktige gav kultur- och fritidsnämnden, barn- 
och utbildningsnämnden och socialnämnden 
specifika uppdrag att utföra under 2009. Uppdragen 
kan betraktas som utförda, med undantag för 
uppdraget till socialnämnden att "Planera för en 
utökning med 25 nya lägenheter i särskilt boende”. I 
väntan på bättre ekonomiska förutsättningar har 
nämnden valt alternativa lösningar. Fyra särskilda 
boendeplatser på korttidsenheten på Tallmon har 
öppnats i fyra före detta enkelrum. 
 

Mer om uppföljning av kommunfullmäktiges mål och 
uppdrag kan läsas i respektive nämnds verksamhet-
sberättelse. 

Ekonomisk översikt 

Årets resultat 

Kommunen redovisade 2009 ett ekonomiskt resultat 
på 4,7 mnkr (budget 1,9 mnkr). I resultatet ingår 
realisationsvinster på totalt 1,7 mnkr, varav 1,6 mnkr 
uppstod vid försäljning av kommunförrådet i 
Skutskär. Resultatet belastades med 10,1 mnkr för 
underhållsåtgärder i Rotskärsskolan, i samband 
med investeringen i skolan. (Se även ”Nämndernas 
budgetutfall”.) 
 

I början av 2009 bedömdes att det fanns en risk, att 
kommunen skulle redovisa ett negativt resultat, som 
kommunen då skulle tvingas balansera de kom-
mande åren. Budskap gick då ut till nämnderna, att i 
möjligast mån redovisa ett positivt budgetutfall. 
Nämnderna gjorde ett utmärkt arbete lyckades totalt 
sett leverera ett positivt utfall och ändå uppfylla 
uppdraget från fullmäktige. Detta tillsammans med 
förbättrat skatteutfall och engångseffekter, framför-
allt näst intill eliminerade premier för avtalsför-
säkringar, ledde till ett efter omständigheterna bra 
ekonomiskt resultat. 
 

 
 

 
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 återstår att balan-
sera. Vid beräkning av resultat för balansering ska 
inte ingå realisationsvinster vid försäljningar av an-
läggningstillgångar. Under 2009 uppstod reavinster 
på 1,7 mnkr. Årets resultat justerat för reavinster 
uppgår till 3,0 mnkr vilket innebär, att inga förluster 
finns att balansera.  

Nämndernas budgetutfall 

Kommunstyrelsen och nämnderna redovisar ett 
positivt utfall mot budget på 1,1 mnkr (5,9 mnkr). 
Barn- och utbildningsnämnden belastas av extra 
kostnader på 10,1 mnkr beroende på eftersatt 
underhåll från tidigare år. Det är åtgärder inom det 
pågående byggprojektet på Rotskärsskolan, som 
inte kan betraktas vara investeringar. I 
kommunstyrelsens utfall ingår realisationsvinster på 
1,7 mnkr vid försäljningar av anläggningstillgångar.  
 
Budgetavvikelserna för revisionen, kommunstyrel-
sen och nämnderna fördelar sig enligt följande: 
 
Budgetavvikelser 
mnkr/år  2008 2009

Revision 0,0 0,0
Kommunstyrelse -0,1 4,5
Bygg- & miljönämnd 0,2 0,5
Kultur- & fritidsnämnd -0,3 -0,2
Barn-& utbildningsnämnd -0,5 -6,2
Socialnämnd 6,4 2,4
Driftbudgetprojekt 0,2 0,1
Summor 5,9 1,1
 
I övrigt hänvisas till respektive nämnds verksam-
hetsberättelser.  
 

Verksamheternas kostnader   

Bortsett från skatteutdebiteringen, kan kommunen 
bara marginellt påverka intäktssidan. Därför är det 
av stor vikt, att kostnadsutvecklingen kan kontroll-
eras.  
 
Verksamheternas nettokostnader enligt resultaträk-
ningen ökade med 2,9 % mellan 2008 och 2009. 
Om de båda åren rensas från jämförelsestörande 
poster som realisationsvinster eftersatt underhåll 
Rotskärsskolan (se ”Nämndernas budgetutfall”) 
stannar ökningen vid 0,4 %. Skatteintäkter och kom-
munalekonomisk utjämning/fastighetsavgift, som 
bl.a. ska finansiera nettokostnaderna, ökade med 
0,6 %. Långsiktigt får inte nettokostnaderna tillåtas 
öka snabbare än skatteintäkter, utjämning och 
fastighetsavgift. 
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Finansiella mål 

Kommunen antog nedanstående finansiella mål för 
2009. 
 
Kriterier Mål Utfall
Årets resultat (mnkr)              (minst)  5,6 4,7
Likvida medel (mnkr) 15,0 62,7
Soliditet (%) 30 29
 
Det enda fastställda finansiella målet som uppfylldes 
var målet om likvida medel (se vidare nedan). I 
likvida medel i sammanställningen ovan ingår inte 
kortfristiga placeringar.  
 
Även om målet för årets resultat inte nåddes, måste 
resultatet betecknas som klart tillfredsställande med 
tanke på den obudgeterade belastningen med 10,1 
mnkr för Rotskärsskolans underhåll och konjunktur-
nedgångens effekt på skatteintäkterna. 
 
Soliditet 

Soliditeten försämrades något under 2009 och 
Älvkarleby kommun hade vid årsskiftet en soliditet 
29% (30%).  Skälet till försämringen är den pågåe-
nde stora lånefinansierade investeringen i Rotskärs-
skolan.  
 
Kommunen har efter många år av underskott en låg 
soliditet och målet måste vara att successivt höja 
den. Ett vägt medelvärde för landets kommuner var 
2008 53 % och för vårt läns kommuner och 
kommungruppen (pendlingskommuner) 47 %.   
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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, - 30 %! 
 
Rörelsekapital och likvida medel 

Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättnings-
tillgångar och kortfristiga skulder och visar kommu-
nens betalningsberedskap på kort sikt.  
 

 
 
 
Rörelsekapitalet vände under 2009 till att bli positivt, 
2,7 mnkr (- 26,5 mnkr), d v s omsättningstillgång-
arna översteg vid årsskiftet de kortfristiga skulderna. 
Förändringen för året uppgick till 29,0 mnkr. Föränd-
ringen berodde på kraftigt höjda likvida medel. 
 
De likvida medlen, inkl kortfristiga placeringar, 
ökade under året med 40,3 mnkr till 63,6 mnkr. 
Ökningen beror i huvudsak på följande orsaker: 
 

- Kommunhus ABs försäljning av Älvkarleby 
Fjärrvärme AB (Kommunhus’ likvidhantering 
sker via kommunens likvidkonton), 

- inbetalning i december 2009 av statens 
konjunkturstöd 2010 till kommunerna, 8,8 mkr,  

- för höga utbetalade preliminära skattemedel, vid 
årsskiftet hade kommunen en skuld till staten för 
skattemedel på 12,9 mnkr. 

 

Under 2010 kommer de likvida medlen att 
synkroniseras med lånebehovet, för att landa i nivå 
med det finansiella målet. 
  
Upplåning  
Kommunens långfristiga upplåning uppgick vid års-
skiftet till 147,5 mnkr (144,1 mnkr). Den kortfristiga 
låneskulden, d v s den del av lånen som amorteras 
inom ett år, uppgick till 6,4 mnkr (8,9 mnkr). Trots ut-
betalningar 2009 för Rotskärsskolans byggnation på 
30,4 mnkr, kunde ökningen av upplåningen, tack 
vare god likviditet, begränsas till 800 tkr. 
 
Av totala lånestocken enligt diagrammet nedan ut-
görs nära 151 mnkr, 98 %, av korta räntebindnings-
tider (tolv månader och kortare). Det finns risker 
med korta bindningstider, så det finns skäl att under 
2010 se över strategin för ränte- och kapitalbind-
ningstider. 
 
 Den genomsnittliga räntesatsen var under året 2,55 
% (4,96 %). 
 

Anläggningslån 2005 - 2009 (inkl. kortfristig del)
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Avskrivningar och nedskrivningar  

Planenliga avskrivningar uppgick till 10,3 mnkr 
(12,2) mnkr. Därutöver verkställdes nedskrivningar,  
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61 tkr, varav 38 tkr i värdepapper som har bedömts 
sakna reellt värde för kommunen. 
  

Investeringar 
Kommunens investeringar uppgick under året till 
36,9 mnkr (26,8 mnkr). Budget uppgick till 77,6 mnkr 
(34,2 mnkr). Ej förbrukade anslag avser huvudsak-
ligen byggnationen i Rotskärsskolan. 
 

Större investeringar (mnkr) 2009

Ombyggnation Rotskärsskolan 21,2

Ombyggnation Ytterboda stall  4,3

Bredband från ÄFAB 1,8

Köp av Harnäs 11:325, 11:327 1,8
Köp av Östanån 13:67 1,6
  
I övrigt hänvisas till investeringsredovisningen på 
s.11 
 
Pensionskostnader och pensionsåtaganden 

1998 gick kommunen över till att beräkna och redo-
visa pensionsskulden i enlighet med den 
lagreglerade s.k. blandmodellen. Denna modell 
innebär 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. Trots 
att ingen pension längre tjänas in på det gamla 
avtalet, växer ändå skulden p.g.a. att ränte- och 
indexuppräkningarna är högre än utbetalningarna. 
Då skulden är ett faktiskt långsiktigt åtagande bör 
den årliga ökningen rymmas i resultatet. 
  

Från 2007 beräknas pensionsåtagandena enligt en 
ny metod, RIPS 07 (Riktlinjer för beräkning av 
pensionsskuld). Den nya modellen innehåller bl.a. 
antaganden om en högre förväntad livslängd. 
Sammantaget kan sägas, att den nya beräknings-
metoden ger högre pensionsskuld än den tidigare 
metoden, främst för ansvarsförbindelsen men även 
för avsättningarna. 
  

Under 2009 erhöll kommunen 338 tkr i efter-
släpande ersättning från landstinget för Ädelre-
formen. Ersättningen har minskat posten "Pensions-
utbetalningar” i nedanstående tabell. 
  

Pensionskostnaderna uppgick 2009 till 20,2 mnkr 
(18,6 mnkr) inkl löneskatt fördelat enligt nedan: 
  

Pensionskostnader (mnkr) 2008 2009

Pensionsutbetalningar 7,7 7,7

Avgiftsbestämd ålderspension  9,2 9,3

Skuldförändring exkl ÖK-SAP 1,2 2,4

ÖK-SAP (särskild avtalspension) 0 0

Finansiell kostnad 0,5 0,8

Totalt (inkl löneskatt)  18,6 20,2

 
Ansvarsförbindelse och pensionsskuld per 31 
december 2008 resp. 2009 i mnkr återfinns i 
tabellen nedan. Beloppen inkluderar särskild löne-
skatt. 
 

 
Kommunen saknar finansiella placeringar avseende 
pensionsmedel förutom en smärre placering, 848 
tkr, i fonder hos Nordea. 
 
Borgensåtaganden 

Under den senaste tiden har nya borgensåtaganden 
ingåtts för de kommunala bolagen samt för Komm-
uninvest. Borgensåtaganden kan delas in i fem 
grupper: 
 
Borgen per 31/12 mnkr  2008 2009

Älvkarlebyhus AB 90,6 94,0
Övriga kommunala bolag 12,9 9,8

Bostadsrättsföreningar 6,9 6,1

Egna hem 0,5 0,4

Övriga 1,0 0,9

Totalt 111,9 111,2
 

Skatteutdebitering 
Skatteutdebitering 2009 (totalt för primärkommun 
och landsting samt enbart primärkommun) i Älvkar-
leby kommun i jämförelse med två närliggande kom-
muner och medelvärde för hela landet. 
 

Kommun 2009 Därav
primärkommun

Älvkarleby 33,05 22,68
Gävle  32,22 21,55
Tierp 31,45 21,08
Hela landet 31,52 20,72
 

Känslighetsanalys 

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

Åtgärd För-
ändring

Årseffekt
/mnkr

Skattehöjning- sänkning 1 kr 15,0
Bruttokostnadsförändring 1 % 4,5
Löneökning inkl sociala avgifter 1 % 2,5
Räntehöjning- sänkning 1 % 1,5

Pensionsskuld 31 dec (mnkr)  2008 2009 

Ansvarsförbindelse 211,6 214,4 

Avsatt för pensioner 13,5 16,6 

Avgiftsbestämd ålderspension 9,2 9,3 
Totalt (inkl löneskatt) 234,3 240,3 
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De kommunala bolagen 

Under 2009 sålde Älvkarleby Kommunhus AB 
Älvkarleby Fjärrvärme AB (ÄFAB) till Gävle Energi-
koncernen och ÄFAB fusionerades med Gävle 
Energis dotterbolag Bionär Närvärme AB. Under 
2010 kommer Kommunhus att likvideras och 
tillgångar och skulder kommer då att gå över till 
kommunen. 
 
Älvkarleby Vatten AB redovisar ett resultat på 545 
tkr (2008: - 1,4 mnkr).  
 
AB Älvkarlebyhus redovisar en vinst på 746 tkr (217 
tkr). I resultatet ingår bokslutsdispositioner (upplös-
ning av periodiseringsfond och förändring 
avskrivning över plan) på netto 725 tkr. Älvkarleby-
hus har en god ekonomisk stabilitet med en soliditet 
på nära 58 %. Enligt SABO anses en god soliditet 
bland de allmännyttiga bostadsföretagen ligga 
mellan 15-20 %. Den något höga vakansgraden för 
lägenheter, 5 %, tyder på en strukturell obalans. 
 
I övrigt hänvisas till den sammanställda redo-
visningen (sidorna 50-55). 

Framtiden 

Förändringar kommer sannolikt att ske inom 
kollektivtrafiken. Tågtrafiken kan komma att 
förbättras ytterligare och kanske på bekostnad av 
busstrafiken. Bl. a. håller definitionen av stom-
trafiken på att ses över, liksom finansieringen av 
densamma.   
 
Bristande folkhälsa i kommunen ger upphov till olika 
slag av problem för enskilda och därmed även för 
kommunen. Nämnderna måste därför fortsätta med 
att på ett strukturerat sätt arbeta för att minska 
ohälsan. 
 
Efter flera års planerande inleddes i januari 2009 en  
 
 
 

 
 
 
välbehövlig om- och tillbyggnationen av Rotskärs-
skolan i Skutskär. Hösten 2010 står bygget klart då 
tredje och sista etappen tas i bruk.  
 
Inagården, som sedan 1998 bedriver verksamhet i 
Heby kommun, öppnar våren 2010 ett behandlings-
hem med arton vårdplatser i Älvkarleö. Det är en 
glädjande etablering, som förutom en god omvård-
nad också skapar värdefull sysselsättning i kom-
munen. 
 
De ekonomiska effekterna för kommunerna av den 
kraftiga konjunkturnedgången dämpades för 2010 
tack vare extra statliga bidrag främst i form av kon-
junkturbidrag specifikt för 2010. Även om landet är 
inne i en stabil konjunkturuppgång, kommer det att 
dröja till 2011-2012 innan den kommer att påverka 
sysselsättningen och därmed kommunernas skatte-
underlag. Tillskjuter inte riksdagen konjunkturstöd 
även för tiden efter 2010, står kommunerna inför be-
kymmersamma ekonomiska tider. Ska kommunen 
få möjligheter i framtiden till extra satsningar, är det 
ett krav, att nämnderna fortsätter att effektivisera 
verksamheterna inom 2/4/6-programmet. 
 
Ett sätt att möta ekonomiska utmaningar är 
samarbete mellan kommunerna. Särskilt för små 
kommuner är det närmast omöjligt att bygga upp 
och vidmakthålla tillräcklig kompetens inom viktiga 
områden.  
 
Mellan Älvkarleby och Tierps kommuner håller en 
gemensam IT-plattform på att byggas upp. Bland de 
första resultaten kommer att bli gemensam 
samverkan kring löne- och personalhantering, där 
även Knivsta kommun ingår. 
 
I samma anda utreds inom Uppsala län bildandet av 
en för kommunerna gemensam nämnd. Tanken är, 
att inom ramen för den gemensamma nämnden ska 
samarbeten inom länet etableras, inklusive det ovan 
nämnda inom löne- och personalhantering. 
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Vid utgången av 2009 uppgick kommunens 
antal månadsavlönad anställd personal till 688 
st, vilket motsvarar 577 årsarbetare.  
 
97 043 timmar har under året utförts av timavlö-
nad personal. Detta motsvarar 57 årsarbetare, 
en minskning med 6 årsarbetare jämfört med 
2008. I värdet för årets antal timmar ingår 
11 091 timmar (motsvarar 6,5 årsarbetare) som 
utförts av timavlönade lärare, vilket inte ingått i 
tidigare års redovisade värden.  

Kön, ålder 

Medelålder, anställningstid, män respektive 
kvinnor - månadsanställda. 
 
Medelåldern för män är 48,9 år och för kvinnor 
44.0 år. Det är en föråldring jämfört med före-
gående år med 1,8 år för männen och 0,1 år för 
kvinnorna. Medelåldern totalt är 44,9 år. 
 
Den genomsnittliga anställningstiden är 8,8 år 
för män och 12,7 år för kvinnor. Total 
genomsnittlig anställningstid är 11,9 år. 
 
Andelen anställda fördelade på kön (i procent) 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Kvinnor 88 86 86 88 89 

Män 12 14 14 12 11 

 

 
Andel heltider kvinna/man (i procent)  

Lönekostnader, arvoden m.m. 

Kostnaden (exkl PO) för löner, arvoden och 
ersättningar till personal, förtroendevalda, upp-
dragstagare med flera uppgick under året till 
170,9 mnkr (172,9 mnkr 2008).  
 
Medellön  

Medellönen för kvinnor; 22 815 kr och män; 23 
312 kr. Skillnaden mellan kvinnor och mäns 
medellön är 497 kr (2008; 715 kr) vilket är en  

 
 
 

minskning av löneskillnaderna med 218 kr (30 
%) jämfört med året innan. 
 
Kvinnornas medellön i relation till männens 
uppgår till 97,9%. Medellönen totalt i 
kommunen är 22 871 kr. 
 
Löneöversyn 2009 

Löneökningar i samband med årets 
löneöversyn (fr om 090401) uppgick till en 
kostnad av 4,5 mnkr (exkl PO). Det totala 
utfallet för löneöversynen var 3,67 %. 
 
Sjuklönekostnaden 

Sjuklönekostnaden för arbetsgivarperioden 
(dag 1 – 14 samt 10 % dag 15 - 90) är 2,3 mnkr 
och är en ökning med 198 tkr från föregående 
år.  
 
Timanställdas sjuklönekostnad uppgår till 93,2 
tkr.  

Mertid/övertid 

Genomsnittligt antal utförda mertidstimmar per 
anställd och år - månadsanställda. 
 
Den sammanlagda mertiden/övertiden för 2009 
är 13,8 tim/anst (2008 16,5) vilket är en minsk-
ning med 2,7 tim per anställd mot föregående 
år. 
 
Den sammanlagda mertiden/övertiden för 2009 
motsvarar 5,6 årsarbetare (2008 7,0) vilket är 
en minskning med 1,4 mot föregående år.  
 
Uttagen kompledighet under 2009; 6,0 tim/anst 
(2008; 7,5 tim/anst) motsvarande 2,4 årsarbeta-
re (2008; 3,18 årsarbetare) 
 
Exklusive PO uppgick utbetalad kontant 
ersättning för mertiden till 1,1 mnkr (2008 1,4 
mnkr). 
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Arbetad tid - frånvaro 

Figuren avser månadsanställda och anger an-
ställningstidens fördelning i procent mellan arb-
etad tid och frånvaroorsaker  
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Nettoarbetstiden har ökat med 2,8 % jämfört 
med 2009. (Felaktigt värde vad gäller 
nettoarbetstid i föregående års redovisning. 
Nettoarbetstiden 2008 uppgick till 70 %.) 

Sjukfrånvaro 

Totala antalet sjukfrånvarodagar i genomsnitt 
per månadsavlönad 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Den totala sjukfrånvaron under 2009 motsvarar 
25,2 sjukdagar/anställd och har minskat med 
9,2 dagar/anställd.  
 
⇒⇒⇒⇒ Korttidsfrånvaron dag 1-14 har ökat med 

0,2 dgr/anställd.   
⇒⇒⇒⇒ Sjukfrånvaro dag 15-90  har ökat med 1,8 

dgr/anställd. 
⇒⇒⇒⇒ Sjukfrånvaro dag 91 - har minskat med 11,0 

dgr/anställd. 
 
 

 

Kommentarer 

En trolig anledning till de senaste årens kraftiga 
minskning av den totala sjukfrånvaron är, att 
kommunen arbetat med ett målinriktat synsätt i 
nära samarbete med företagshälsovården och 
försäkringskassans nya regelverk. Ökningen av 
den korta sjukfrånvaron, dag 1-14 samt dag 15- 
90 är svårare att förklara med anledning av av-
saknad av statistik på diagnoser, men uppfatt-
ningen bland ansvariga chefer är, att det rör sig 
om allmänna åkommor som magsjuka och för-
kylningar. Dock kan man kanske inte utesluta 
att det även föreligger vissa stressrelaterade 
och psykosociala faktorer. 
 
Totala antalet sjukfrånvarodagar per anställd 
(månadsavlönade) under en 5-årsperiod.  

 

Frisknärvaro 

45,5 % av kommunens månadsanställda har 
inte haft någon registrerad sjukfrånvaro under 
2009. 
 

Hälsobokslut  
Procent av de anställdas sammanlagda ordina-
rie arbetstid. Inklusive timavlönade. 
 

ÅR 2008 2009 

Total sjukfrånvaro 7,80 6,44 

   

Sjukfrånvaro för kvinnor: 8,32 7,00 

Sjukfrånvaro för män: 4,68 2,44 

   
Sjukfrånvaron för 
åldersgrupp   

      -  29 år: 3,19 4,11 

30 –  49 år: 6,08 5,17 

50 år -      : 10,49 8,13 

   
Andel av total sjukfrånvaro   
som varat i 60 dgr eller mer: 69,63 57,73 

45,7

39,3 40,8

34,4
25,2

0

10

20

30

40

50

2005 2006 2007 2008 2009



Driftsredovisning (tkr) 
 
 

 
10 

 Redovisning Avvikelse mot Redovisning Avvikelse mot 
 2008 budget 2008 2009 budget 2009 
      
Revision      
Intäkter  0   0 
Kostnader 497 28 508 32 
Nettokostnader 497 28 508 32 
      
Kommunstyrelse       
Intäkter 66 240 13 552 51 044 11 778 
Kostnader 126 386 -13 648 105 541 -7 303 
Nettokostnader 60 146 -96 54 497 4 475 
      
Bygg- och miljönämnd      
Intäkter 1 500 327 1 735 603 
Kostnader 4 739 -115 5 427 -44 
Nettokostnader 3 239 212 3 692 559 
      
Kultur- och fritidsnämnd     
Intäkter 5 100 615 6 116 1 648 
Kostnader 20 521 -947 22 750 -1 882 
Nettokostnader 15 421 -332 16 635 -235 
      
Barn- och utbildningsnämnd     
Intäkter 15 483 4 594 16 419 5 828 
Kostnader 191 468 -5 086 203 663 -12 072 
Nettokostnader 175 985 -492 187 244 -6 244 
      
Socialnämnd      
Intäkter 23 891 4 615 23 509 372 
Kostnader 158 724 1 764 164 172 2 065 
Nettokostnader 134 833 6 379 140 663 2 437 
      
Driftprojekt      
Intäkter 1 176 1 176 203 203 
Kostnader 1 552 -977 803 -111 
Nettokostnader 375 200 600 92 
      
Finansförvaltning      
Intäkter  429 073 -3 477 432 774 -4 851 
Kostnader 28 706 -856 24 260 6 540 
Nettokostnader -400 367 -4 333 -408 514 1 689 
      
SUMMOR      
Intäkter 542 463 21 402 531 801 15 582 
Kostnader 532 593 -19 837 527 125 -12 776 
Nettokostnader -9 870 1 565 -4 676 2 806 
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 Redovisning  Redovisning Avvikelse mot 
 2008 2009 budget 2009 
     
Kommunstyrelse     
Inkomster 1 707 0 0 
Utgifter 25 714 34 771 39 972 
Nettoutgifter 24 007 34 771 39 972 
     
Barn- och utbildningsnämnd     
Utgifter 1 331 685 305 
     
Socialnämnd     
Utgifter 1245 1 374 60 
     
Kulturoch Fritidsnämnden     
Utgifter 185 31 370 
     
SUMMA NETTOINVESTERINGAR 26 768 36 860 40 707 
        

 
 
 
 

Sammanställning över investeringar >500 tkr 
 Redovisning Budget Total utgift Total budget 
 2009 2009 t.o.m. 2009 t.o.m. 2009 
     
Ombyggnation Rotskär 21 187 60 000 23 394 62 500 
Ombyggnation Ytterboda 4 328 4 510 4 368 4 550 
Bredband från ÄFAB 1 795 0 1 795 0 
Köp Harnäs 11:325, 11:327 1 750 0 1 750 0 
Östanån 13:67 1 625 1 625 1 625 1 625 
Inventarier VOM 1 290 1 226 1 290 1 226 
Standardisering maskinpark 914 1 100 2 105 * 
Om & tillbyggnad Sörgärdet  692 1 630 10 255 11 000 
Toppbeläggning gator o cykelvägar 500 500 2 750 * 
     
*Kontinuerlig reinvestering     
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  Redovisning Redovisning Avvikelse mot 
 Not 2008 2009 budget 2009 
      
Verksamheternas intäkter 1 80 243 58 514  
Verksamheternas kostnader 2 -448 898 -443 518  
Avskrivningar 3 -12 154 -10 345  
Nedskrivningar 3 -3 623 -61   
      
Verksamheternas nettokostnader  -384 433 -395 410 3 720 
      
Skatteintäkter 4 333 469 334 266 -4 534 
Kommunalekonomisk utjämning 5 52 701 51 831 31 
Kommunal fastighetsavg. 5a 11 977 14 294 2 394 
Finansiella intäkter 6 3 532 3 734 -1 166 
Finansiella kostnader   -7 376 -4 039 2 361 
      
Resultat före extraordinära poster  9 870 4 676 2 806 
      
Extraordinära intäkter      
Extraordinära kostnader         
      
      
ÅRETS RESULTAT  9 870 4 676 2 806 
      
          
      
Avstämning mot balanskravet  2008 2009  
      
Ingående underskott att balansera  0 0  
Resultat enligt resultaträkningen   9 870 4 676  
Realisationsvinster  -4 715 -1 750  
      
Balanskravsresultat  5 155 2 926  
          



Balansräkning (tkr) 
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  Redovisning Redovisning Avvikelse mot 
 Not 2008 2009 budget 2009 
      
TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggn o tekniska 
anläggn 7 167 480 190 338  

Maskiner och inventarier 8 9 208 10 036  
Finansiella anläggningstillgångar 9 110 229 67 938   
Summa anläggningstillgångar  286 918 268 312 -102 975 
      
Omsättningstillgångar      
Förråd m m  23 40  
Fordringar  10 31 852 33 085  
Kortfristiga placeringar 11 812 848  
Kassa och bank 12 22 450 62 733   
Summa omsättningstillgångar  55 136 96 706 76 059 
      
SUMMA TILLGÅNGAR  342 053 365 018 -26 916 
      
      
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER    
      
Eget kapital 13 101 650 106 326 4 091 

därav årets resultat  9 870 4 676  
      
Avsättningar      

Pensioner 14 10 848 13 396  
Löneskatt på pensioner 14a 2 632 3 250  
Övriga avsättningar 15 1 125 555   

Summa avsättningar  14 605 17 201 2 179 
      
Skulder      

Långfristiga skulder 16 144 124 147 460 -51 036 
Kortfristiga skulder 17 81 674 94 031 17 850 

Summa skulder  225 798 241 491 -33 186 
      
SUMMA EGET KAPITAL,       
AVSÄTTNINGAR, SKULDER   342 053 365 018 -26 916 
      
      
Ansvarsförbindelser för pensioner 25 211 632 214 413  
Borgensförbindelser 26 111 892 111 166   
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  Redovisning Redovisning Avvikelse mot 
 Not 2008 2009 budget 2009 
      
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
      
Årets resultat  9 870 4 676 2 806 
Justering för avskrivningar  12 154 10 345 4 045 
Justering för nedskrivningar  3 623 61 61 
Justering för gjorda/ianspråkt 
avsättningar  -322 2 596 2 596 
      
Medel från verksamheten före       
förändring av rörelsekapital  25 325 17 679 9 509 
      
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  3 331 -1 233  
Ökning/minskning förråd och varulager  35 -17  
Ökning/minskning kortfristiga skulder  3 733 12 357  
         
Kassaflöde från den löpande verksamheten 32 424 28 785 20 615 
      
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
      
Investering i materiella anl tillgångar 18 -26 768 -36 860 40 707 
Försäljning av materiella anl tillgångar 19 61 452 2 807 2 807 
Investering i finansiella anl. tillgångar 20 -501 0 0 
         
Kassaflöde från investeringsverksamheten 34 183 -34 054 43 514 
      
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      
      
Ökning av långfristiga skulder 21 27 000 45 000 -6 103 
Minskning av långfristiga skulder 22 -12 367 -41 664 -41 664 
Ökning långfristiga fordringar 23 -75 430 -420 -420 
Minskning långfristiga fordringar 24 828 42 672 41 304 
         
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -59 969 45 588 -6 883 
      
      
ÅRETS KASSAFLÖDE (inkl kortfr plac) 6 638 40 319 57 245 
      
      
Likvida medel vid årets början  16 623 23 261 14 251 
Likvida medel vid årets slut  23 261 63 581 71 497 
      
Årets kassaflöde enligt balansräkningen 6 638 40 319 57 245 
      



Fem år i sammandrag 
Belopp i tkr om inte annat anges 
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 2005 2006 2007 2008 2009 
       
Årets resultat 13 730 8 050 10 108 9 870 4 676 
       
Rörelsekapital -34 669 -22 198 -26 077 -26 538 2 675 
årlig förändring 214 12 471 -3 879 -462 29 213 
       
Anläggningskapital 109 530 103 869 117 856 128 189 103 651 
årlig förändring 13 516 -5 661 13 987 10 333 -24 537 
       
Eget kapital 74 861 81 671 91 779 101 650 106 326 
årlig förändring 1/ 13 730 6 810 10 108 9 870 4 676 
       
Verksamheternas nettokostnader i procent av 
skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning   96 97 97 97 99 
och kommunal fastighetsavgift       
       
Verksamheternas nettokostnader - ökning i % 1,3 4,8 3,1 6,2 2,9 
Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning   4,0 3,3 3,6 6,2 0,6 
och kommunal fastighetsavgift - ökning i %       
       
Balanslikviditet i % 50 70 67 68 103 
(omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)       
       
Soliditet i % 26 27 29 30 29 
(eget kapital/totalt kapital exkl pensionsskuld)       
       
Skuldsättningsgrad i % 70 69 66 66 66 
(skulder/totalt kapital)       
       
Låneskuldens andel av anläggningstillgångarna i 
% 55 58 53 53 57 
       
Lån i banker och andra finansinstitut 142 295 147 166 138 590 153 022 153 860 
därav bokfört som kortfristig skuld 2/ 8 823 8 748 9 098 8 898 6 400 
       
Eget kapital per invånare i kronor 8 245 8 965 10 091 11 215 11 725 
       
Låneskuld per invånare i kronor 15 671 16 154 15 238 16 882 16 967  
       
Genomsnittlig räntesats på anläggningslån 2,9 3,1 3,7 5,0 2,6  
       
Antal invånare 31 december 9 080 9 110 9 095 9 064 9 068 
       
1/ I de fall förändring av eget kapital avviker från årets resultat beror detta på direktbokning av kostnader               
mot eget kapital  (byte av bokföringsprincip) 
      
2/ Det kommande årets amorteringar definieras som 
kortfristig skuld      
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Not  2008 2009 
    

1 Verksamheternas intäkter    
 Från driftredovisningen * 542 463 531 801 
 Interna poster -33 515 -40 891 
 Internränta -10 001 -7 907 
 Kommunalekonomisk utjämning -69 727 -72 195 
 Kommunal fastighetsavgift -11 977 -14 294 
 Finansiella intäkter -3 532 -3 734 
 Skatteintäkter -333 469 -334 266 
 Summa 80 243 58 514 
     
    
    
    
 

* Inom driftredovisnings intäkter 2008 redovisas realisationsvinster vid 
försäljning av anläggningstillgångar där fastighetsförsäljning svarar för 
605 tkr (Lindgården) + 3 660 tkr (Gårdskärs fiskehamn), tomtmark för 
100 tkr samt maskiner 350 tkr. Totalt 4 715 tkr 

   
    
    
    
    
 

*Inom driftredovisningens intäkter 2009 redovisas realisationsvinster 
vid försäljning av anläggningstillgångar där försäljningen av 
kommunförrådet svarar för 1609 tkr och övrig vinst avser försäljning 
av flertalet tillgångar av mindre värde. Totalt 1 750 tkr 

   
     

2 Verksamheternas kostnader    
 Från driftredovisningen (inkl. leasingkostn. se nedan) 532 593 527 125 

 Övriga interna kostnader -33 515 -40 891 
 Internränta -10 001 -7 907 
 Avskrivningar -12 154 -10 345 
 Nedskrivningar  -3 623 -61 
 Kommunalekonomisk utjämning -17 026 -20 364 
 Avgår finansiella kostnader -7 376 -4 039 
 Summa 448 898 443 518 
     
     
 Leasingavgifter avseende operationell leasing 2 008 2 009 

       

 Leasingavgifter lokaler, J-holmen, + moduler  3 259 2 375 

 Leasingavgifter bilar 620 670 

 Leasingavgifter kontorsmaskiner 397 443 

 Summa 4 276 3 488 

       

 Framtida åtaganden leasingavtal      

 
Nominellt värde av framtida leasingavgifter avseende icke 
uppsägningsbara kontrakt som förfaller till betalning:     

   - Inom 1 år                                                     3 961 3 665 

  - mellan 1 och 5 år                                           12 264 7 791 

  - senare än 5 år                                              - - 

 Summa                                                      16 225 11 456 

     
3 Av-/nedskrivningar    
 Planenliga avskrivningar -12 154 -10 345 
 Nedskrivningar -3 623 -61 
 Summa -15 777 -10 406 
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Not  2008 2009 
4 Skatteintäkter    
 Preliminära skatteintäkter 336 282 344 934 
 Preliminär avräkning 2007 -5 151 0 
 Slutavräkning 2007 4 542 0 
 Prel. avräkning 2008 -2 204 2 208 
 Slutavräkning 2008 0 -1 881 
 Preliminär avräkning 2009 0 -10 995 
 Summa 333 469 334 266 
     

5 Kommunalekonomisk utjämning    
 Inkomstutjämning 69 727 72 195 
 Kostnadsutjämning -8 309 -8 310 
 Regleringsbidrag -avgift -4 170 -4 442 
 Nationell utjämning LSS -4 546 -7 612 
 Summa 52 701 51 831 
     

5a Kommunal fastighetsavgift 11 977 14 294 
     

6 Finansiella intäkter    
 Räntebidrag 54 29 
 Räntor på likvida medel och utlåning 3 478 3 669 
 Utdelning på aktier och andelar (Älvkarlebyhus)  37 
 Summa 3 532 3 734 
     
 Materiella tillgångar    

7 Mark, byggn. o tekniska anläggn.    
     
 Markreserv    
 Ingående värde 12 321 13 101 
 Årets investeringar 1 800 225 
 Avskrivningar -54 0 
 Nedskrivningar -967 0 
 Försäljningar 0 0 
 Utgående värde 13 101 13 326 
     
 Verksamhetsfastigheter    
 Ingående värde 105 350 111 546 
 Årets investeringar 15 332 29 196 
 Investeringsinkomst -281 0 
 Avskrivningar -6 471 -6 403 
 Nedskrivningar -2 104 0 
 Försäljningar  -279 -2 795 
 Utgående värde 111 546 131 543 
     
 Publika fastigheter    
 Ingående värde 33 030 31 305 
 Årets investeringar 1 123 2 473 
 Investeringsinkomst -1 373 0 
 Avskrivningar -1 238 -1 193 
 Nedskrivning -237 0 
 Försäljning -60 125 0 
 Utgående värde 31 305 32 585 
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Not  2008 2009 
 Fastigheter för annan verksamhet    
 Ingående värde 60 493 2 006 
 Årets investeringar 4 074 0 
 Avskrivningar -2 120 -269 
 Nedskrivningar  -316 0 
 Försäljning -60 125 0 
 Utgående värde 2 006 1 737 
     
     
 Exploateringsmark    
 Ingående värde 7 915 9 522 
 Årets investeringar 1 677 1 625 
 Avskrivningar 0 0 
 Nedskrivning 0 0 
 Försäljning -70 0 
 Utgående värde 9 522 11 147 
     
 Summa mark, byggnader o tekniska anläggningar    
 Ingående värde 219 110 167 480 
 Årets investeringar 24 005 33 519 
 Investeringsbidrag -1 654 0 
 Avskrivningar -9 883 -7 865 
 Nedskrivningar -3 623 0 
 Försäljningar -60 474 -2 795 
 Summa utgående värde 167 480 190 338 
     

8 Maskiner och inventarier    
     
 Maskiner    
 Ingående värde 519 659 
 Årets investeringar 502 0 
 Avskrivningar -313 -131 
 Försäljning -49 -7 
 Utgående värde 659 522 
     
 Inventarier    
 Ingående värde 6 296 8 122 
 Årets investeringar 3 614 3 176 
 Avskrivningar -1 783 -2 207 
 Nedskrivningar 0 -22 
 Försäljningar -5 -5 
 Utgående värde 8 122 9 064 
     
 Bilar och andra transportmedel    
 Ingående värde 1 225 426 
 Årets investeringar 300 166 
 Avskrivningar -174 -142 
 Nedskrivning 0 0 
 Försäljningar -924 0 
 Utgående värde 426 451 
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Not  2008 2009 
 Summa maskiner, inventarier m m    
 Ingående värde 8 039 9 208 
 Årets investeringar 4 417 3 342 
 Avskrivningar -2 270 -2 480 
 Nedskrivningar 0 -22 
 Försäljningar -978 -12 
 Summa utgående värde 9 208 10 036 
     
     

9 Finansiella anläggningstillgångar    
     
 Aktier och andelar    
 Aktier och andelar i externa föreningar och företag 62 60 
 Aktier i AB Älvkarlebyhus 5 000 5 000 
 Aktier i Älvkarleby Kommunhus AB 2 650 2 650 
 FSF AB 2 000 2 000 
 Älvkarleby Vatten AB 1 1 
 Gästrike Vatten AB 500 500 
 Summor aktier och andelar 10 213 10 211 
     
 Obligationer och värdepapper    
 Revers Gästrike Räddningstjänst 777 777 
 Övriga värdepapper 20 0 
 Summor obligationer och värdepapper 797 777 
     
 Långfristiga fordringar    
 HSB BRF 203 47 0 
 Kommuninvest 0 420 
 Revers Älvkarleby Vatten AB 58 330 56 530 
 Revers Älvkarleby Kommunhus AB 40 825 0 
 Summor långfristiga fordringar 99 202 56 950 
     
 Grundfondskapital Stiftelsen Älvkarlebyhus 17 0 
     
 Summa finansiella anläggningstillgångar 110 229 67 938 
     

10 Fordringar    
 Kundfordringar 3 422 1 768 
 Fordringar hos anställda -3 -1 
 Kortfristig del av långfristig fordran 3 528 1 847 
 Fordringar hos staten 0 698 
 Momsfordringar 2 359 5 357 
 Interimsfordringar 15 533 19 252 
 Övriga kortfristiga fordringar 4 676 4 165 
 Upplupna skatteintäkter 2 337 0 
 Summa fordringar 31 852 33 085 
     

11 Kortfristiga placeringar    
 Aktier och andelar 810 846 
 Obligationer och förlagsbevis 2 2 
 Summa kortfristiga placeringar 812 848 
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Not  2008 2009 
12 Kassa och bank    
 Kontantkassa 3 8 
 Plusgiro 4 80 
 Bank 22 443 62 645 
 Summa kassa och bank 22 450 62 733 
     

13 Eget kapital    
 Ingående värde 91 779 101 650 
 Årets resultat 9 870 4 676 
 Utgående värde 2/ 101 650 106 326 
     
 2/ Varav underhållsfond Sandören 188 223 
     

14 Pensioner    
 Pensionsavsättning vid årets början 9 457 10 848 
 Under året intjänad förmånsbestämd ålderspension 1 193 1 666 
 Slutbetalning FÅP - 545 
 Nya efterlevandepensioner 105 0 
 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 465 840 
 Nya utbetalningar under året -354 -420 
 Övriga poster -18 -82 
 Summa avsatt till pensioner vid årets slut 10 848 13 396 

 
Aktualiseringsgrad vid beräkning av 
pensionsförpliktelser 0,77 0,79 

 

Kommunen har inte tecknat varken särskild avtals-
pension enligt KAP-KL eller visstidspension. 
Kommunen har inte heller försäkrat några 
pensionsförpliktelser.     

     
14a Löneskatt på pensioner    

 Särskild löneskatt vid årets början 2 294 2 632 
 Årets ökning av särskild löneskatt 338 618 
 Särskild löneskatt vid årets slut 2 632 3 250 
     

15 Övriga avsättningar    
 Omstruktureringskostnader för uppsagd personal inom    
 vård och omsorg samt städ- och kostverksamhet.    

 
Avsättningen inkluderar påslag för 
personalomkostnader/    

 löneskatt:    
 Ingående värde 726 225 
 Ianspråktaget under året 0   
 Återfört till driften -501 -225 
 Avsatt under året 0 555 
 Summa avsättningar omstruktureringskostnader 225 555 
 Sluttäckning av deponier:    
 Ingående värde 2 450 900 
 Ianspråktaget under året -1 550 -894 
 Avsatt under året 0 0 
 Återfört till driften  -6 
 Summa avsättningar sluttäckning deponier 900 0 
     
 Summa övriga avsättningar  1 125 555 
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Not  2008 2009 
16 Långfristiga skulder    
 AB Älvkarlebyhus 10 000 0 
 Banker 121 465 91 290 
 Swedbank hypotek 12 659 11 170 
 Kommuninvest 0 45 000 
 Summa långfristiga skulder 144 124 147 460 
     

17 Kortfristiga skulder    

 
Kortfr. del av långfr.upplåning(amort året efter 
boksl.året) 8 898 6 400 

 Leverantörsskulder  15 896 13 745 
 Momsskuld 61 0 
 Personalens källskatter 3 782 3 558 
 Sociala avgifter 4 444 4 201 
 Upplupna löner timvikarier inkl personalomkostnader 2 413 3 031 
 Upplupna semesterlöner inkl personalomkostnader 17 930 17 006 
 Upplupna räntekostnader 760 165 
 Upplupen pension individuell del inkl löneskatt 9 196 9 208 
 Interimsskulder 17 531 23 260 
 Förutbetalda skatteintäkter  12 876 
 Skulder till staten skattekontot  513 
 Övriga kortfristiga skulder 763 68 
 Summa kortfristiga skulder 81 674 94 031 
     

18 Årets investeringar    
 Investering i materiella anläggningstillgångar 28 422 36 860 
 Investeringsbidrag -1 654 0 
 Summa investeringar 26 768 36 860 
     

19 Försäljning av materiella anläggningstillgångar    
 Övriga fastigheter (delar av) 60 528 0 
 Fordon 924 0 
 Rullsand 0 59 
 Kommunförrådet 0 2 741 
 Sågverk BSA 0 7 
 Summa försäljning av materiella anl. tillgångar 61 452 2 807 
     

20 Investering i finansiella anläggningstillgångar    
 Älvkarleby Vatten AB 1 0 
 Gästrike Vatten AB 500 0 
 FSF AB 0 0 
 Summa inv. i  finansiella anläggningstillgångar 501 0 
     

21 Ökning av långfristiga skulder    
 Nytt lån  27 000 45 000 
 Summa ökning av långfristiga skulder 27 000 45 000 
     

22 Minskning av långfristiga skulder    
 Minskning av långfristiga skulder 12 367 41 664 
 Summa minskning av långfristiga skulder 12 367 41 664 
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Not  2008 2009 
23 Ökning av långfristiga fordringar    
 Kommuninvest 0 420 
 Älvkarleby Kommunhus AB 17 100 0 
 Älvkarleby vatten AB 58 330 0 
 Summa ökning av långfristiga fordringar 75 430 420 
     

24 Minskning av långfristiga fordringar    
 Älvkarleby Kommunhus AB 768 40 825 
 HSB BRF 203 60 47 
 Älvkarleby Vatten AB 0 1 800 
 Summa minskning av långfristiga fordringar 828 42 672 
     
     

25 Ansvarsförbindelser pensioner     
 Ingående pensionsskuld 167 308 170 314 

 Ränteuppräkning 2 608 2 785 
 Prisbasbeloppsuppräkning 5 137 8 830 
 Utbetalningar -5 849 -6 062 
 Grundändring 0 0 
 Aktualisering 91 -647 
 Övrig post 1 019 -2 667 
 Ansvarsförbindelse per 31 december 170 314 172 552 
 Löneskatt 24,26 % 41 318 41 861 
 Summa ansvarsförbindelser pensioner 211 632 214 413 
 Aktualiseringsgrad vid beräkning av ansvarsförbindelse 77% 79% 
     

26 Borgensförbindelser*    
 Kommunala bolag  103 485 103 751 
 Kommunalt förlustansvar 40 % av låneskulden 487 352 
 Bostadsrättsföreningar 6 909 6 152 
 Övriga borgensförbindelser 1 011 911 
 Summa borgensförbindelser 111 892 111 166 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Älvkarleby kommun har i februari 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 248 kommuner som per 2009-
12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan 
samtliga dessa kommuner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret skall fördelas på varje 
medlemskommun vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret. Principerna för denna 
fördelning sker efter en beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskommuners 
respektive ägarandel i Kommuninvest. Älvkarleby kommun hade vid årsskiftet 2009/2010 en 
ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,15 procent. 
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NOT 26 - specificeringar 
 
Hantering av kommunens borgensförbindelser 2009 inkl riskbedömning 
Allmänt 
Älvkarleby kommun har per 2009-12-31 tecknade borgensförbindelser på 111 mnkr vilket fördelar sig 
på AB Älvkarlebyhus (94,0 mnkr), Älvkarleby Kommunhus AB (9,8 mnkr), Älvkarleby Fjärrvärme AB 
(5,8 tkr), Bostadsrättsföreningar (6,2 mnkr), egna hem (0,4 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 2010. 
 
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 
bostadsrättsföreningar.  
 
Egna hem 
Även för ”egna hem” som kommunen borgat för, inhämtas uppgifter från kreditgivarna för att löpande 
följa utvecklingen. Kommunen har under senaste åren varit mycket restriktiv i att besluta om 
ytterligare borgensåtaganden. 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 2009-12-31 
 
AB Älvkarlebyhus Kf § 361 150 000  93 985  
 Dnr 125/05.045  
 
 
Älvkarleby ridklubb           Kf § 150                                          700                                          229 

 Dnr 46/00.821 
 
Älvkarleby golfklubb Kf § 14 1 200  682 
 Dnr 43/1985 
 006.387 
 
Älvkarleby Kommunhus AB   9 760 
   
Älvkarleby Fjärrvärme AB   6 
  
HSB BRF 203 Boda Kf § 297 6 909  6 153     
 Dnr 257/85    
 
BKN, SBAB & AB Balken finans (se specifikation nästa sida)                                              352 
 

Summa  158 809  111 166 
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ANSVARSFÖRBINDELSER 
 
Kommunala ansvarsförbindelser för statligt kreditgaranterade bostadslån per  
31 december 2009. 
 
 
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 730  292 
  
 
 
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 149  60 
   
 
 
 
 
Kommunal ansvarsförbindelse skall enligt kreditgarantiförordningen (1991:1924) lämnas för kredit-
garantier för egnahem och för småhus i bostadsrättsform om dessa beviljats räntebidrag enligt för-
ordningen (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 kredit-
garantier 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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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2008 

Redovisning 
2009 

Avvikelse mot  
budget 2009 

Intäkter 0 0 0 

Kostnader 497 508 32 

Nettokostnad 497 508 32 
 
Kommunens revisorer lämnar härmed redo-
görelse för sin verksamhet och för använd-
ningen av 2009 års anslag.  
 
Utöver denna verksamhetsberättelse kommer 
revisorerna, i enlighet med kommunallagens 
bestämmelser, att efter granskning av kommun-
koncernens årsredovisning för 2009, avlämna 
särskild revisionsberättelse till fullmäktige. 

Ekonomi 

För 2009 års granskningsarbete erhöll reviso-
rerna ett anslag om totalt 540 tkr. De bokförda 
kostnaderna för verksamheten uppgår till 508 
tkr. 

Verksamhet 

Kommunens revisorer har under 2009 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 styrelsens 
ansvarsutövande 

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

 
Granskning av årsredovisningen och delårs-
rapport 

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 2009: 
 
⇒ Granskning av investeringsprocessen 

⇒ Granskning av kommunens uppföljnings-
ansvar av ungdomar. 

⇒ Granskning av ledning, styrning och effekti-
vitet inom äldreomsorgens hemtjänst. 

⇒ Samgranskning med Uppsala läns lands-
ting och fem andra kommuner i Uppsala län 
avseende folkhälsoarbetet. 

⇒ Granskning avseende hantering av EU-pro-
jekt  
 

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 10 sammankomster under 
2009 för att avhandla dels granskningen av års-
redovisningen för 2008, dels övrig granskning 
enligt planen för 2009. 
 
Revisorerna biträdes i sitt arbete av Komrev 
inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers enligt 
särskilt avtal. Komrevs revisionskonsulter har 
utfört granskningar och uppföljningar i enlighet 
med våra uppdrag. Komrev har också svarat för 
den administration som är förknippad med revi-
sorernas verksamhet. 
 
För revisorerna: Kenneth Holmgren, ordförande 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2008 

Redovisning 
2009 

Avvikelse mot 
budget 2009  

Intäkter 66 240 51 044 11 778 

Kostnader 126 386 105 541 -7 303 

Nettokostnad 60 146 54 497 4 475 

Driftprojektredovisning (tkr) Redovisning 
2008 

Redovisning 
2009 

Avvikelse mot 
budget 2009  

Intäkter 1 176 203 203 

Kostnader 1 552 803 -111 

Nettokostnad 375 600 92 
 

Ansvarsområden 

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

Budgetutfall  

En realisationsvinst på 1,6 miljoner kronor upp-
stod vid försäljning av kommunförrådet i Skut-
skär. Interna försäkringssystemet gav ett över-
skott på 760 tkr. (500 tkr tilläggsbudgeteras på 
2010.) Planerade satsningar inom IT har inte 
genomförts i avvaktan på planerad samverkan 
med Tierps kommun, vilket genererat ett över-
skott på 940 tkr, främst genom lägre kapital-
kostnader.  
 
Utdelning av överskott i Sveriges Kommuner 
och Landsting till sina medlemmar gav Älvkar-
leby 510 tkr. Icke återbesättningar av tjänster 
vid pensioneringar och allmän försiktighet med 
budgeterade medel har också gett överskott. 
 
Avräkningen med Upplands Lokaltrafik för kol-
lektivtrafiken utföll positivt, medan höjningarna 
av elpriset, gav underskott för bl.a. gatubelys-
ningen. 

Viktiga händelser 

IT-verksamheten har förstärkts genom att kom-
munen anställt en IT-chef på 50 % tjänst. IT-
chefen fungerar samtidigt som IT-chef (också 
på 50 %) i Tierps kommun. Syftet med att dela 
IT-chef med Tierp är dels att erhålla synergief-
fekter inom IT, dels att skapa en infrastruktur 
inom IT för att med en som bas skapa möjlig-
heter till samarbete inom andra områden. 
 
Under 2009 har ArbetsmarknadsArenan (AmA) 
ombesörjt arbetsträningsplatser åt 26 per-
soner, som blivit anvisade av kommunens     
 

 
 
 

individ- och familjeomsorg. Därutöver har AmA 
i ett avtal med arbetsförmedlingen (AF) ordnat 
arbetsträningsplatser för 37 personer inom 
jobb- och utvecklingsgarantins fas 2 och fas 3. 
Jobb- och utvecklingsgarantin (indelad i tre 
faser) syftar till att med individuellt anpassade 
aktiviteter få arbetslösa i arbete. Garantin an-
ordnas, förutom av AF, av kompletterande ak-
törer, t.ex. kommuner, upphandlade av AF. 
 
Rutiner för internkontroll samt övergripande 
riktlinjer avseende kommunens kvalitetsarbete 
har tagits fram och beslutats. 
 
En kommunövergripande arbetsmiljöundersök-
ning (Medarbetardialogen) genomfördes och 
bearbetades under våren 2009. Resultatet har 
redovisats separat. 
 
Kommunen har tillsammans med 61 kommu-
ner i landet deltagit i det nationella projektet 
”Kommunens kvalitet i korthet”. I utvärderingen 
har utkristalliserats både områden där kommu-
nen ligger bra till och områden där kvaliteten 
behöver förbättras. Resultatet finns publicerat 
på kommunens webbplats.  
 
Sportfiskeforum har utarrenderats till eventfö-
retaget Äventyrarna under 3 år, och där 2009 
var första året. Äventyrarna hade relativt få be-
sökare på forum under sommaren men jobbar 
nu tillsammans med Fiskecampen och Sport-
fiskekontoret i syfte att erbjuda paket som ink-
luderar mat, konferens och besök på museet. 
 
Turist- och näringslivsenheten har deltagit i två 
regionala projekt. Fiskeområde södra Botten-
havet är ett samarbetsprojekt, för att tillsam-
mans med Fiskeriverket och kustkommunerna 
i Hälsingland och Gästrikland integrera och 
skapa möjligheter mellan det kustnära yrkesfis-
ket och sportfisket. 
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Näringslivskontoren i Gästrikland inkl. Älvkarle-
by inledde inom ramen för ett EU-projekt ett 
treårigt samarbete för att utveckla potentiellt 
viktiga framtidsbranscher i regionen. Fokuse-
ringen ligger på hälsa, miljö och besöksnäring. 
 
Lokalt ResursCentrum (LRC) för kvinnors före-
tagande har under 2009  regelbundet anordnat 
lunchträffar med i snitt 10-12 deltagare. LRC 
har också deltagit i projektet ”Från Ord till 
handling” med seminarium i balansekonomi 
och kommunikation, och i egen regi arrangerat 
workshops om ekonomi och marknadsföring. 
Nätverket ”Älvida”, för företagande kvinnor, av-
knoppades från LRC, som den hittills enda 
föreningen för företagare i kommunen. 

Mål och måluppfyllelse 

2/4/6 

Inom 2/4/6-programmet har kommunstyrelsen 
vidtagit följande åtgärder: 
 
• Lediga lokaler på brandstationen hyrs av 

annan verksamhet. Effekt från andra halv-
året 2009.  

 
• Kommunförrådet såldes i februari. Efter 

försäljningen hyr kommunen delar av för-
rådet för egen verksamhet, men lokalkost-
naden halverades för kommunen. 

 
• Centralens hyrda lokaler har sagts upp och 

verksamheterna flyttar in i andra befintliga 
lokaler. Effekt från 2012.  

 
• Personalavgångar inom arbetsmarknads-

arenan har inte återbesatts. Effekt från 
2010. Likaså återbesattes inte två admini-
strativa tjänster vid pensionsavgångar med 
effekt under 2009. 

 
• Antalet leasingbilar inom kommunstyrel-

sens förvaltning kunde minskas från fyra 
till tre, när avtal löpte ut under hösten 
2009. Resandet har i större utsträckning 
styrts över till kollektivtrafiken och till lägre 
kostnad. 

 
• Kommunen har sålt sin väghyvel och bör-

jat köpa väghyvelstjänster, vilket har lett till 
lägre drift- och underhållskostnader. 

 
Följande administrativa rutiner har rationalise-
rats: 
• Förbättrad struktur av dagordning för kom-

munstyrelse med dess arbetsutskott och 
fullmäktige. 

 
• Skanning av handlingar har införts. 
• En processkartläggning av nämnd- och 

styrelsesammanträdesplaneringen har ge-
nomförts och har resulterat i en effektivare 
nämndadministration. 

• Diariehanteringen har förenklats och effek-
tiviserats. 

 
Åtgärderna beräknas ge årliga kostnadsminsk-
ningar på 2,6 mnkr vid utgången av 2012, vil-
ket motsvarar c:a 4,5 % av styrelsens net-
toredovisning 2008. Vissa negativa effekter 
kan inte undvikas när det gäller personalned-
dragningarna, t.ex. ökad sårbarhet och minsk-
at utrymme för verksamhetsutveckling. Effekt-
en för 2009 kan beräknas till drygt 1,2 mnkr 
(2,1 % av redovisning 2008).  
 
Rationaliseringen av de administrativa rutiner-
na har inneburit att en administrativ tjänst inte 
har behövt återbesättas, när befattningshava-
ren slutat sin anställning. 
 
Samverkan mellan kommunerna inom länet 
(där en gemensam IT-struktur utgör basen) 
organiserad i en gemensam nämnd utreds och 
kan ge konkret effekt under 2010. 
 
Gällande resepolicy har förtydligats med syfte 
att säkerställa att resor i tjänsten sker på ett 
ekonomiskt, tidseffektivt, trafiksäkert och miljö-
anpassat sätt. 

Styrelsen nådde målet (2,0 %) för första året 
i 2/4/6-programmet. Arbetet måste ändå in-
tensifieras, för att målet 12 % ska nås 2011. 

Folkhälsan 

Kommunstyrelsen har valt att arbeta efter föl-
jande målområden inom målet ”Folkhälsan”. 
 
• Delaktighet och inflytande i samhället 

 
Ett förtroendemannaregister kopplat till en 
databas och kommunens webbplats ska infö-
ras, vilket underlättar för kommuninvånarna ett 
se vilka uppdrag de enskilda förtroendevalda 
har.  
 
Möjligheten att starta medborgarpaneler un-
dersöks. 
 
• Ökad hälsa i arbetslivet 

 
Uppdrag till cheferna att ta fram lösningar för 
personalen att motionera på arbetstid, 
samtidigt som reglerna för detta ses över. 
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• Ekologiska livsmedel, t.ex. kaffe, te och 

frukt införs i personalrum och på samman-
träden. 

 
• Sunda och säkra miljöer och produkter 

 
Översyn av kommunens miljöpolicy ska ske. 
Eliminera onödig kopiering/onödiga utskrifter. 
Installation av lågeffektlampor i kommunhuset. 
 
• Ökad fysisk aktivitet 

 
Översyn av gator och vägar och belysning i 
syfte att minska otryggheten mer tillgängliga 
gång- och cykelstråk. Det är speciellt viktigt för 
kvinnor som kan hindras från aktiviteter av 
rädsla för att vara ute ensamma i mörka 
miljöer. 
 
• Goda matvanor och säkra livsmedel 

 
Ekologiska livsmedel, t.ex. kaffe, te och frukt 
införs i personalrum och på sammanträden. 
 
• Folkhälsopolicy 

 
Kommunens folkhälsopolicy ska revideras med 
utgångspunkt från Uppsala läns folkhälsopoli-
cy. 
 
Arbetet med folkhälsomålet har precis 
inletts och något delmål har ännu in 
uppnåtts. 

Uppdrag 

Kommunfullmäktige har för 2009 inte tilldelat 
kommunstyrelsen något specifikt uppdrag. 
 

Framtiden 

Kollektivtrafikens finansiering håller på att ses 
över. Översynen kan resultera i att landstinget 
tar över alla kostnader och att detta finansieras 
med skatteväxling mellan landsting och kom-
muner. I ett sådant fall behöver kommunernas 
inflytande över trafiken säkerställas. 
 

Vid halvårsskiftet 2009 ombildades räddnings-
tjänsten i Skutskär från heltidsstyrka till en del-
tidsstyrka. Skälet var, att Stora Ensos anlägg-
ning i Skutskär upphörde att köpa tjänster från 
Gästrike Räddningstjänst, vilket förändrade 
räddningstjänstens ekonomiska villkor. 
 
Många människor förmår i dag inte att leva upp 
till arbetsmarknadens krav när det gäller 
utbildning, social förmåga, förmåga att ta eget 
ansvar med mera. Dessa personer blir därför 
ofrivilligt kvar i ett bidragsberoende. Kom-
munerna har fått ett ökat ansvar att bemöta 
människor med olika arbetshinder och stötta 
dem i deras utveckling mot den reguljära ar-
betsmarknaden. Behovet att sysselsätta män-
niskor har drastiskt ökat. 
 

En överenskommelse har upprättats mellan Ar-
betsförmedlingen och Älvkarleby kommun, att 
under 2009-2010 bereda plats för maximalt 40 
personer, som inom ramen för fas 3 i Jobb- 
och utvecklingsgarantin ska arbetsträna i kom-
munens verksamheter. 
 

Nyckeltal   2007 2008 2009 2009 
(kronor om inte annat anges)     Budget 
 
Fastighet 
Kostnad per m2 lokalyta, totalt, (-08 exkl nedskr) 622 708 694 712 
Kostnad per m2 lokalyta, underhåll, */ 62 75 87 98 
Kostnad per m2 lokalyta, total drift 279 322 304 307 
 
Väghållning 
Kostnad per m2 kör- och gång/cykelväg, 
drift och underhåll 11,02 12,62 11,79 13,10 
Kostnad per belysningsstolpe, total 501 667 726 601 
 
Parker 
Kostnad per m2 parkyta, drift 5,91 5,94 6,08 6,39 
Kostnad per lekplats, total 10 857 9 524 5 708 5 952 
 
 */ 2009 exkl. underhåll omfört från investering till underhåll för Rotskärsprojektet, 10,1 mnkr.
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2008 

Redovisning 
2009 

Avvikelse mot 
budget 2009  

Intäkter 1 500 1 735 603 

Kostnader 4 739 5 427 -44  

Nettokostnad 3 239 3 692 559 
 

Ansvarsområden 

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

Budgetutfall  

För att följa den centrala uppmaningen att i möj-
ligaste mån redovisa ett positivt budgetutfall 
2009, har nämnden bl.a. sett över avtal i 
enlighet med 2/4/6-programmet. Förvaltningen 
har arbetat med att få en högre kostnads-
täckningsgrad, vilket har lett till ett positivt utfall. 
Förvaltningen har skrivit nya avtal inom kart-
verksamheten, vilket har gett stora obud-
geterade intäkter. Bygglovsintäkter har starkt 
bidragit till det positiva utfallet, då flera nybygg-
nationer skedde under året. Budgetöverskridan-
det på kostnadssidan beror på ett kartprojekt, 
Sweref, som budgeterade och påbörjades 
under 2008 fortsatte in i 2009. 

Viktiga händelser 

Byggavdelning 
Detaljplaner är antagna för Inagården i Älvkar-
leö, Folkets Hus-området i Älvkarleby och Tall-
mon i Skutskär.   
 
För bygglovshandläggningen märks en liten 
minskning av inkommande ärenden. Antalet ny-
byggnationer var dock fortfarande stort och 
ökade från 2008. 
 
Nämnden har infört bestämmelser om gång-
fartsområde på en del av Centralgatan. 
 
Kommunen bedriver energirådgivning finan-
sierad med bidrag från energimyndigheten. 
Tjänsten köps från Gävle-Dala energikontor. 
 
Verksamhetsmått  2008 2009 
Totalt antal bygglov/ 
bygganmälan, varav 182 175 

-nybyggnad enbostadshus 9 14 
-nybyggnad fritidshus 5 9 
-förhandsbesked  3 14 
-bygganmälan eldstad  11 28 

 

Miljöavdelning 

Avdelningen påbörjade en inventering av en-
skilda avloppsanläggningar i kommunen, vilken 
kommer att fortsätta in i 2010. Information till-
sammans med en enkät har skickats ut till 
berörda hushåll, vilken kommer att följas upp 
med en fältinventering. Det finns ca 200 enskil-
da avlopp i Älvkarleby kommun, varav drygt 
fyrtio har inventerats. Sexton av dessa avlopp 
har varit bristfälliga eller saknat tillstånd och 
måste åtgärdas. 
 
Nämnden deltog i ett nationellt projekt, initierat 
av socialstyrelsen, angående hygien i förskolan. 
Förvaltningen besökte åtta av tio förskolor i 
kommunen inom projektet. I projektet undersök-
tes vilka rutiner som förskolorna har gällande 
hygien.  
 
En inventering av skogarna i Älvkarleby kom-
mun har pågått en tid för att samla in data om 
de sociala värdena i skogen. Materialet kommer 
att användas av bland andra skogsstyrelsen 
och kommunekologen vid avverkningsanmäln-
ingar. Inventeringen är nu slutförd och ska sam-
manställas till ett kartskikt. Kartskiktet inne-
hållande information läggs sedan på grundkart-
an som ett lager, för att se områden som är 
intressanta för ändamålet. 
 
En uppföljning av de lokala miljömålen har ge-
nomförts. 
 
Antalet miljöärenden som hanterats ökade, då 
nämnden utökade resurserna med en miljöin-
spektörstjänst från 2008 till 2009. 
 
Verksamhetsmått 2008 2009 
Totalt antal 
miljöärenden, varav  270 470 

- bergvärme 31 32 
- tillstånd WC 0 10 
Radon  2007/2008 2008/2009 
<200*  57 6 
≥200* 15 3 

 
* 200 bq/m3 är gränsvärde för statligt bidrag till åtgärder. 
Antalet mätningar som utförts i Älvkarleby kommun under 
perioderna 2007/2008 och 2008/2009.  
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Mål och måluppfyllelse 

2/4/6 
Inom 2/4/6-programmet har nämnden bl.a. vid-
tagit följande åtgärder: 
 

• Rationaliserat administrativa rutiner 
• Förnyat avtal med jurist  
• Nytt avtal för kopiator 
 
Åtgärderna beräknas ge årliga kostnadsminsk-
ningar på 125 tkr, vilket motsvarar 3,9 % av 
nämndens nettoredovisning 2008, och som kan 
bedömas inte påverka omfattningen och 
kvaliteten i verksamheterna.  
 

Nämnden har nått målet (2 %) för första året 
i 2/4/6-programmet. 

Folkhälsan 
Målområdet är brett och kräver ett långsiktigt 
arbete med miljömålen som utgångspunkt med 
lokal förankring. Det kräver också att nämnden 
bedriver en god tillsyn enligt plan- och bygg-
lagen då all verksamhet som bygg- och miljö-
nämnden bedriver bidrar till att nå detta mål. 
Nämnden har valt att arbeta med följande mål-
områden inom målet ”Folkhälsan”.  
 

• Sunda och säkra miljöer och produkter 
 
Nämnden har fokuserat på livsmedelhantering 
och satt som delmål att samtliga livsmedels-
lokaler ska vara godkända år 2009.  Målet att få 
samtliga livsmedelslokaler godkända är inte 
nått. I och med ny lagstiftning från den första 
december 2009 så finns inte godkännandet av 
livsmedelsanläggningar kvar. Fortsättningsvis 
kommer livsmedelsanläggningar att enbart regi-
streras. Det sker därmed inte längre en 
prövning innan en livsmedelsverksamhet kan 
starta. Tillsyn av verksamheterna kommer att 
bedrivas som tidigare då inga förändringar har 
skett på det området. 
 

Nämnden deltog i ett nationellt projekt som ke-
mikalieinspektionen samordnade. Förvaltningen 
har inspekterat märkningen och hanteringen av 
kemikalier hos samtliga detaljhandlare i kom-
munen, som hanterar kemikalier. Få och enbart 
mindre avvikelser har förekommit och be-
dömningen är att hanteringen av kemikalier hos 
återförsäljarna i Älvkarleby kommun är god. 
 
Nämnden har även som delmål att hålla en ak-
tiv och aktuell fysisk planering. Nämnden har en 
prioriteringslista och en policy för prioriteringar, 
så att planarbetet ska kunna fortskrida på ett 
strukturerat och effektivt sätt.  

 
• Gott skydd mot smittspridning 
 
Nämnden har valt att fokusera på tillsyn av 
bristfälliga enskilda avlopp. Dåliga eller inga av-
lopp kan leda till spridning av virus och bak-
terier, samt att läkemedelsrester kommer ut i 
våra vatten. Dåliga avlopp kan även leda till 
övergödning.  
 
• Delaktighet och inflytande i samhället 
 
För att öka delaktighet och inflytande fastställde 
nämnden flera aktiviteter för förvaltningen att 
genomföra under 2009.  
 
Vid registrering av inkommen ansökan skickas 
nu en bekräftelse på mottagen handling där dia-
rienummer och handläggare framgår. 
 
Webbplatsen hålls uppdaterad och protokoll 
finns utlagda för allmänheten att ta del av. 
 
Handläggarna ska delta vid minst en utåtriktad 
aktivitet. Förvaltningen deltog på Fallens Dag i 
ett större arrangemang än tidigare. Natur-
skyddsföreningen, Gästrike Återvinnare och 
energirådgivningen tillsammans med handläg-
gare på bygg- och miljökontoret fanns på plats. 
Förvaltningen deltog på Rotarys och den lokala 
intresseorganisationen Älvkarlebygruppens mö-
ten med information om vad som sker i 
kommunen.  

Nämnden har inte kunnat notera någon 
mätbar effekt på folkhälsan.   

Uppdrag 

Bygg- och miljönämnden har för 2009 inte fått 
något specifikt uppdrag från fullmäktige. 

Framtiden 

Det är svårt att förutse hur ärendemängden 
inom bygglovsverksamheten kommer att bli.  
 
Riksintressen för vindkraft är fastslagna i kom-
munen och nämnden ingår i ett länsprojekt där 
kommunerna i länet gemensamt tar fram under-
lag för eventuellt kommande vindkraftspla-
nering. 
 
Det finns ett beslut om dubbelsidigt järnvägs-
spår norrut från Skutskär mot Furuvik, vilket 
kommer att innebära nya förutsättningar för 
Älvkarleby kommun. Bygg- och miljönämnden 
kommer att vara delaktig i processen ur flera 
aspekter vad gäller planerings-, bygglovs- och 
miljöfrågor. 
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Flera detaljplaner kommer att initieras under 
den närmaste tiden enligt en prioriterings- 
ordning antagen av nämnden. Ett tillägg till 
översiktsplanen med landskapsutvecklings-
områden inom strandskyddszonen (LIS) kom-
mer att arbetas fram för att möjliggöra utbygg-
nad av några av de utpekade områdena i över-
siktsplanen. 
 
Ett kulturprojekt har initierats från Upplands 
länsmuseum, som nämnden kommer att delta i. 
Syftet med projektet är att ge kommunerna 
vägledning inom kulturmiljö- och landskaps-
aspekter inför handläggning av bygglovsansök-
ningar utanför planlagda områden. 
 
Länsstyrelsen arbetar med ett naturreservats-
förslag som täcker större delen av Älvkarleby 
kommuns kuststräcka. Förutsättningar för ett 
kommunalt naturreservat på Rotskär samt norra 
delen av Holmarna utreds av Upplandsstiftelsen 
tillsammans med kommunen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reach, en ny kemikalieförordning i EU, kan 
komma att få konsekvenser för hur och om 
kommunen ska sköta kemikalietillsynen.  
 
Avfallsdirektivet från EU kommer att ställa 
större krav på återvinning. Kommunalförbundet 
Gästrike Återvinnare arbetar med att ta fram en 
ny renhållningsordning. Förvaltningen kommer 
att samråda under processen.  
 
Vattendirektivet från EU genererar och kommer 
att generera nya arbetsuppgifter och remisser 
för kommunen att hantera. Det är svårt att 
förutse hur och om arbetsuppgifter och kost-
nader tillkommer. Vattendirektivet ska leda till 
att våra sjöar och vattendrag ska ha en god 
kvalitet, samt att dricksvattentillgången ska säk-
ras.  
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2008 

Redovisning 
2009 

Avvikelse mot 
budget 2009  

Intäkter 5 100 6 116  1 648 

Kostnader 20 521 22 751 - 1 883 

Nettokostnad 15 421 16 635 - 235 
 

Ansvarsområden 

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

Budgetutfall  

2009 års totala utfall visar ett underskott upp-
gående till 235 tkr för förvaltningen totalt. 
 
För att följa den centrala uppmaningen att i möj-
ligaste mån redovisa ett positivt budgetutfall 
2009, har nämnd och förvaltning intagit en rest-
riktiv hållning till bl.a. kurser och konferenser 
utanför kommunen.  
 
I tabellerna nedan redovisas utfall av nettokost-
naderna för året.  Belopp i tkr. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot  
budget 2009   

Nämnd/admin 1 959 223
 

Besparing personalkostnad, förvaltningschef 50 
%, i 6 månader i samband med ändrad organi-
sation, samt färre resor för nämnden.  
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot  
budget 2009   

Fritid och idrott 9 295 -54
 

Bidrag till föreningars överskott täcker upp delar 
av Skutskärs IP och Träffens underskott. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot  
budget 2009   

Kultur och 
bibliotek 4 203 142

 

25% bibliotekarietjänst återbesattes inte vid 
uppkommen vakans.  
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot  
budget 2009   

Resursgrupp 643 -11

 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot  
budget 2009   

Flyktingmott-
agn. och Vega 536 -536

 

 
 
 
Under hösten 2009 startade mottagandet av 
ensamkommande flyktingbarn. Mottagandet 
drivs i form av ett HVB-hem (kallat Vega) i kom-
munal regi. Boendet är beläget i Nätverks-
husets tidigare lokaler på Bergsvägen 1 A-C. 
 
Starten av boendet har fört med sig kostnader 
både vad gäller utrustning och förändring av 
lokalerna, för att göra ett mottagande möjligt 
och att skapa ett boende som lever upp till de 
krav som ställs på trygghet och säkerhet. Här 
kan nämnas kostnader för larm, ombyggnation 
av lokalerna och nödvändig utrustning. Totalt 
gav detta ett underskott uppgående till 536 tkr 
för verksamhetens första månader. 

Viktiga händelser 

Nämnd/administration 

Under året genomfördes ett flertal arrangemang 
i bibliotekets lokaler, vilka mottogs på ett posi-
tivt sätt. Detta visar på vikten av ha en arena, 
där olika aktörer kan föra fram sina tankar och 
idéer. 
 
Fritid och idrott 

I år deltog ett trettiotal föreningar i sportlovs-
programmet och Laxpasset. Laxpasset är ett 
häfte, där föreningarna erbjuder aktiviteter för 
sommarlovslediga barn. Antalet deltagande 
barn och ungdomar vid de olika aktiviteterna 
var i de flesta fall högt.  
 
”Vara vettig vuxen”-kurs genomfördes med del-
tagare från olika föreningar. Syftet med kursen 
var att öka föreningsledares förståelse för barn, 
som lever i dysfunktionella familjer.  
 
Arbetet med LUMA (Lokal Utveckling Med 
Ambition) startade. Förvaltningen finns med i 
gruppen för begränsning av tillgängligheten till 
alkohol och narkotika och för insatser riktade till 
föräldrar.  
 
Under hösten har förvaltningen tillsammans 
med tekniska avdelningen gjort en utredning 
kring Skutskärs IP. Resultatet av utredningen 
kommer att presenteras för politiken i början av 
2010. 
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Fritidsgården Träffens i Skutskär verksamhet 
var välbesökt med ett besökssnitt på runt 45-50 
besökare/dag.  Åldrarna på besökarna ligger 
mellan 8-19 år, men de flesta går på högstadiet. 
Från 14 april minskades öppethållandet med 
1,5 tim/vecka på grund av låg besöksfrekvens 
på eftermiddagarna och begränsad ekonomi.  
 
Verksamheten erbjöd dagligen varierande akti-
viteter som tävlingar, lekar, frågesporter, film-
visning m.m. Tillsammans med ”Stolt och Nyk-
ter” arbetade personalen i Furuviksparken på 
skolavslutningen.  

Fritidsgården Oasen i Älvkarleby har haft 30-
50 besökare per dag - ca 75 % pojkar och 25 % 
flickor. Åldrarna på besökarna är mellan 8 och 
20 år. Från i våras har fritidsgården haft s.k. 
tisdagsaktiviteter, t.ex. grillning, kubb och fem-
kamp. Dessa aktiviteter har mottagits positivt av 
gårdsbesökarna och även ökat besöksstatisti-
ken. Årliga påsksmällen och luciacupen, som är 
två cuper i innebandy och fotboll, genomfördes. 

Bibliotek och Kultur 
Under året hade biblioteket 67 270 besök. En 
liten minskning jämfört med 2008. Samtidigt har 
60 860 böcker, ljudböcker och filmer lånats ut, 
något fler än förra året. Dessutom gjorde bok-
bilen 39 turer främst i kommunens södra delar. 
 
Världsbokdagen firades med program och täv-
lingar. Dagen avslutades med besök av författa-
ren Lena Einhorn. 
 
Varje vecka besöks biblioteket av barn i grup-
per från skola och förskola. Stor vikt läggs vid 
kontinuitet. Alla 6-åringar kommer till biblioteket 
för att få sitt första lånekort. Alla elever som går 
i årskurs 5 får träffa en författare. 2009 besökte 
Petter Lidbeck kommunen.  
 
Barn från förskola och skola träffade den sago-
berättande nallen på internationella Nalledagen 
och lyssnade till ”Alfons och soldatpappan” vid 
Kura gryning under Nordiska biblioteksveckan, 
båda varje år återkommande arrangemang. 
 
Vår och höst erbjöds personal från förskolan 
och skolan att ta del av en bokutställning med 
presentation av nya barn- och ungdomsböcker. 
 
För mindre barn anordnades Kulturkul på lör-
dagar.  Barnteater, musik, pyssel och sagostun-
der gav barnen möjlighet att se och delta i olika 
aktiviteter. Äldre barn och ungdomar erbjöds 
teaterföreställningarna ”Gul måne”, ”Kompisar” 
och ”Cirkus Elvira” via skolan samt cirkusskola 
på höstlovet.  

 
Förmiddagsprogram hölls vid två tillfällen för 
kommunens talbokslåntagare. I samarbete med 
Landstinget Uppsala har också infotekscafé och 
”öppen mottagning” angående funktionshinder 
hållits.  
 
Biblioteket fortsatte sin samverkan med Senior-
net och kommunens släktforskare. 
 
Under året anordnades flera utställningar, bl.a. 
fotoutställningar, vårsalongen där lokala skapa-
re ställer ut sina alster och utställningar som vi-
sar olika föreningsverksamheter. 
 
Andra arrangemang som genomfördes är sam-
talskvällar och föreläsningar på olika teman 
t.ex. ”hälsa” och ”hur vill vi att våra bostadsom-
råden ska se ut”, spelkväll med prova-på-dans, 
framförande av Stig Dagermans dikter och 
dagsverser.  
 
Nämnden var också delaktig i flera arrange-
mang i kommunen, t.ex. sju konserter i samar-
bete med Musik i Uppland och lokala före-
ningar, nationaldagsfirande på Gammelgårdens 
festplats, firande av Hängbron vid Överboda 85 
år, samt Kulturhusens dag på temat ”Sverige-
Finland, en delad historia”.  
 
På kommunens äldreboenden har sittande 
dans samt musikalisk underhållning arrange-
rats. 
 
Personal från förvaltningen deltog i framta-
gande av tillgänglighetsguide i samarbete med 
Handikappförbundens samarbetsorgan. 
 
Flyktingmottagning 

Under året har flyktingmottagningen tagit emot 
30 nya flyktingar anvisade från migrationsverket 
och tre stycken genom organiserad inflyttning. 
 
Ensamkommande flyktingbarn 

Avtal om mottagande av åtta barn/ungdomar 
tecknades med Migrationsverket i maj. I novem-
ber öppnades boendet (Vega) för dessa ungdo-
mar. Boendet ligger på Bergsvägen i Skutskär. 
 
Resursgrupp 

Resursgruppen var delaktig i bildandet av ett 
ungdomsnätverk tillsammans med Svenska kyr-
kan och Nätverkshuset. Syftet med ungdoms-
nätverket är, att ungdomarna ska få framföra 
sina synpunkter i olika frågor till förtroendevalda 
politiker.  
 
Resursgruppen har också samordnat föräldra-
stödsutbildningar och tagit fram genomförande 
planer för föräldrastödsinsatser inom LUMA-
projektet. 
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Mål och måluppfyllelse 

2/4/6 
Inom 2/4/6-programmet har nämnden bl.a. vid-
tagit följande åtgärder: 
 
• Frukt och julgåva till personalen har tagits 

bort. 
• Avtalet för massagefåtöljen har sagts upp. 
• Annonsering i kommunspalten i Lokaltid-

ningen Norra Uppland i större utsträckning 
istället för sedvanliga annonser. 

 
Åtgärderna beräknas ge årliga kostnadsminsk-
ningar på 25 tkr, vilket motsvarar 0,2 % 
nämndens nettoredovisning 2008, och som kan 
bedömas inte påverka omfattningen och 
kvaliteten i verksamheterna.  
 

Nämnden har bara kommit en liten bit på 
vägen mot målet. 

Folkhälsan 
Nämnden har valt att arbeta efter följande mål-
områden inom målet ”Folkhälsan”. 
 
• Delaktighet och inflytande i samhället 
 
Resursgruppen har varit delaktig i bildandet av 
ett ungdomsnätverk tillsammans med Svenska 
kyrkan och Nätverkshuset. Syftet med ung-
domsnätverket är att ungdomarna ska få fram-
föra sina synpunkter i olika frågor till politikerna. 
 
 
 

 
 
 
• Ökad fysisk aktivitet 
 
Nämnden ser till att hallar och andra anlägg-
ningar finns tillgängliga för fysisk aktivitet. Detta 
sker genom egen verksamhet och förenings-
stöd. Någon minskning av intresset för fysisk 
aktivitet märks inte inom nämndens verksam-
hetsområde. Intresset att boka tider i sporthallar 
är stort.  

Uppdrag 

Kultur- och fritidsnämnden har fått följande upp-
drag från fullmäktige: 
 
• Utöka öppettiderna på biblioteket 

Redovisning av uppdraget 
Bibliotekets öppettider har utökats med två 
timmar per vecka. Utökning ligger på fredagar 
mellan 10-12 och är en anpassning till lån-
tagarnas önskemål. En ytterligare utökning av 
öppettiderna går inte att genomföra på grund av 
rådande ekonomiska situation. 

Framtiden 

Framtiden för KFN handlar om att även fort-
sättningsvis kunna stödja föreningar och en-
skilda i utövandet av kulturella och idrottsliga 
aktiviteter och att ytterligare utveckla biblioteket 
till en samlingsplats för information och rek-
reation.  
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2008 

Redovisning 
2009 

Avvikelse mot 
budget 2009  

Intäkter 15 483 16 419 5 828 

Kostnader 191 468 203 663 - 12 072  

Nettokostnad 175 985 187 244 - 6 244 
 

Ansvarsområden 

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

Budgetutfall  

Barn- och utbildningsnämnden totalt uppvisar 
ett negativt resultat för året med 6,2 mnkr. Jäm-
förelsestörande kostnader för eftersatt under-
håll vid Rotskärsskolan har belastat utfallet med 
10,1 mnkr. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot 
budget 2009  

Förv./nämnd 3 133 - 323 

 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr)  

Avvikelse mot 
budget 2009  

Kulturskola 1 802 240 

 
Kulturskolan redovisar ett positivt utfall på         
238,0 tkr beroende på en tjänstledighet.  
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot 
budget 2009 

Förskola 36 548 - 412 

 
Prognosen för förskolan är negativ, -412,0 tkr. 
Vikariekostnaderna är fortsatt höga men arbetet 
pågår med att få ned dessa kostnader.  
 
En ny förskoleavdelning öppnades i augusti 
2009 vid Marma förskola. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr)  

Avvikelse mot 
budget 2009  

F-klass/fritids, 
grundskola, 
obl. särskola 

92 537 - 7 721 

 
Grundskolans negativa utfall beror på att 
jämförelsestörande kostnader för eftersatt un-
derhåll vid Rotskärsskolan på 10,1 mnkr är 
medräknat. 
 

 
 
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr)  

Avvikelse mot 
budget 2009  

Gymn. exkl. IV 
gymn.särskola 44 287 2 091 

 
Gymnasiet och gymnasiesärskolan redovisar 
ett positivt utfall med 2,1 mnkr som beror på att 
fler än beräknat flyttat från kommunen samt att 
fler avhopp skett under höstterminen. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr)  

Avvikelse mot 
budget 2009  

Intraprenad 8 051 0 

 
Intraprenaden redovisar överskott på 1,1 mnkr 
som överförs till år 2010. Nuvarande avtal med 
Intraprenaden löpte ut vid årsskiftet 2009-2010, 
Ny intraprenadperiod är 2010-01-01 – 2011-06-
30.   
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr)  

Avvikelse mot 
budget 2009  

Arbetsmarkn. 
åtgärder 

887 - 120 

Viktiga händelser 

En ny skolledningsorganisation trädde i kraft 
från höstterminens start, som innebär att det 
finns två grundskoleområden, två förskole-
områden samt vuxenutbildningen, KunDa. Det 
är för tidigt att göra någon utvärdering av effek-
terna, men den nya organisationen upplevs 
som positiv av de berörda.  
 
Kulturskola 
Kulturskolan har startat en frivillig musikal-
grupp för alla från 10 år. Den gav två fullsatta 
föreställningar på Folkets Hus i december. 
 
Bodaskolan och Sörgärdets skola genomförde 
dans- och dramaverksamhet i Kulturskolans 
regi. Aktiviteterna inriktade sig på att alla elever 
skulle få uppleva rörelseglädje, rytmkänsla och 
övningar i samspel.  
 
Förskola 
Älvkarleby kommuns förskolor har fler barn i 
grupperna och lägre personaltäthet än riks- 
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genomsnittet. Antal barn/årsarbetare per 15:e 
september 6,2 mot 5,3 i riket.  
 
Gruppsammansättningen förändrades och fler 
yngre barn, 1-3 år, var placerade.  
 
Älven, en förskoleavdelning med naturprofil, 
öppnades på Bodaskolan i januari. I augusti 
öppnades en ny förskoleavdelning vid Marma 
förskola med plats för 10 barn. Under våren 
fanns en tillfällig avdelning i Älvkarleö. 
 
I december 2009 beslutade nämnden att starta 
en förskoleavdelning i Skutskär i januari 2010, 
för att ha möjlighet att tillgodose behovet av 
platser till alla sökande. 
 
I kommunen finns nu 25 förskoleavdelningar. 
 
På Trillingboda förskola pågår ett hygienprojekt 
i samarbete med Previa. I projektet ingår över-
syn och upprättande av hygienrutiner, utbild-
ning av föräldrar och personal samt framtagan-
de av hälsoprofiler. 
 
F-klass/fritids, grundskola, obl. särskola 
Under året har en omfattande ombyggnation av 
Rotskärsskolan pågått. Byggnationen ska vara 
klar till höstterminsstarten 2010. Trots att den 
dagliga verksamheten bedrivits i ett byggom-
råde har det fungerat bra. Detta har ställt stora 
krav på tolerans inom verksamheten. 
 
Grundskolan erhöll ett statsbidrag med syfte att 
stärka basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. 
Bidraget användes till kompetenshöjande insat-
ser och inköp av litteratur. Lärarna deltog bland 
annat i en studiedag om ett strukturerat arbets-
sätt som främjar läsutveckling. 
 
Varje rektor tillsammans med specialpedagog 
har regelbundet träffat resursgruppen. Resurs-
gruppen är en samverkan mellan socialförvalt-
ningen, barn- och utbildningsförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen i syfte att ge råd 
och stöd i skolans elevvårdsarbete. 
 
Gymnasiet/gymnasiesärskolan. 

Nämnden har tagit del av ”Uppföljning av stu-
dieresultat för elever födda 1990” som årligen 
görs på gymnasieskolorna i Gävle, rapporten 
påvisar flera punkter att följa upp bl.a. andelen 
elever som inte fullföljer sin utbildning inom fyra 
år. 
 
Vuxenutbildningen inklusive IV  
KunDa medverkade i samarbete med gästrike-
kommunerna beträffande omvårdnadskurser 
och utbildningar inom yrkesvux. 
 

 
Det goda samarbetet med flyktingmottagningen 
har gjort att nyanlända svenskar kan bedriva 
utbildning i svenska på flera nivåer. Många 
fortsätter sin utbildning inom grundläggande 
vuxenkurserna efter avslutad SFI (Svenska För 
Invandrare). 
 

Individuella programmet, IV, har haft en genom-
strömning av 58 elever, som mest 45 inskrivna. 
Andelen godkända betyg och högre ligger i snitt 
på 82 % inom hela verksamheten.  

Mål och måluppfyllelse 

2/4/6 
Inom 2/4/6-programmet har nämnden bl.a. 
vidtagit följande åtgärder: 
 

• Ändrade rutiner vid läromedelsinköp 
• Färre studiebesök 
 

Åtgärderna beräknas ge årliga kostnadsminsk-
ningar på 100 tkr, som kan bedömas inte 
påverka omfattningen och kvaliteten i verksam-
heterna. Arbetet fortsätter ute i förskolornas/ 
skolornas arbetslag.  

Nämnden har bara kommit en liten bit på 
vägen att uppnå målet. 

Folkhälsan 
Nämnden har valt att arbeta efter följande mål-
områden i inom målet ”Folkhälsan”. 
 
Delaktighet och inflytande 
För att uppnå delaktighet ska utvecklings-
samtalet vara ett trepartssamtal mellan lärare, 
elev och vårdnadshavare. Samtalet ska leda 
fram till en individuell utvecklingsplan (IUP) som  
visar hur skolan ska främja elevens fortsatta 
lärande. För att underlätta för föräldrarna att 
medverka i den processen har en interaktiv IUP 
tagits fram, Unikum. En anspråkslös utvär-
dering bland föräldrarna gav enbart positiva 
omdömen. På Rotskär används en annan form 
av digital IUP, Dexter, där har arbetet inte hun-
nit lika långt. 
 

KunDa har erbjudit former anpassade för vux-
na. Det finns olika möjligheter att bedriva sina 
studier vad beträffar uppläggning och egna för-
utsättningar. 
 

Enligt föräldraenkäten i förskolan är föräldrarna 
mer nöjda med delaktighet och inflytande än 
föregående år. Vid några förskolor finns fun-
gerande föräldraråd. När nya barn erbjuds plats 
inom förskolan förs alltid en dialog med föräld-
rarna för att i möjligaste mån kunna tillgodose 
dessas önskemål. 
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Årets enkätundersökning bland eleverna i 
grundskolan visar att de flesta upplever att de 
blir lyssnade på och får bra information om hur 
de klarar sina studier och vad de behöver 
arbeta mer med. De upplever också att de får 
den hjälp de behöver för att nå målen och att de 
kan välja ett arbetssätt som passar dem. 
 
En struktur för elevdemokrati med elevråd finns 
på skolorna. Skolverkets inspektion visar på att 
elevråden ges goda möjligheter till inflytande av 
skolans verksamhet och eleverna har fått gehör 
för flera av sina önskemål. Rektorerna är nu-
mera mer delaktiga i elevrådet vilket medfört att 
eleverna fått tydligare återkoppling för sina 
idéer och önskemål. 
 
På alla tre F-6 skolorna finns Kamratstödjare, 
vilkas funktion är att tillsammans med likabe-
handlingsgrupperna på skolorna erbjuda olika 
förebyggande aktiviteter, samt verka som rast-
värdar. 
 

För att förstärka öppenheten och delaktigheten 
har nya hemsidor arbetats fram på skolorna. 
Avsikten är att underlätta kommunikationen 
mellan hemmet och skolan, erbjuda digitala 
veckobrev och planeringar, läxor, senaste nytt 
m.m. 
 
Det finns ett öppet och trivsamt klimat på Kun-
Da. Studerande har inflytande över sina studier 
och personalen känner delaktighet i verksam-
heterna.  
 
Trygga och goda uppväxtvillkor  

Barn- och utbildningsnämnden ser som den vik-
tigaste uppgiften för att erbjuda alla barn och 
ungdomar goda uppväxtvillkor att de ges förut-
sättningar för att lämna skolan med godkända 
betyg. 
 
Språkutveckling har varit ett prioriterat område 
inom förskolan under 2008 och 2009. Att med-
vetet använda ett rikt och varierat språk i samtal 
med barnen gynnar språkutvecklingen. 
  
För att väcka barns intresse för natur och teknik 
har arbetet startat med NTA-lådor för 5-åringar. 
Barnen har visat intresse och de upplevs ha 
roligt när de jobbar med NTA-lådorna. (NTA = 
Natur och Teknik för Alla). 
 
All pedagogisk personal i förskolan har deltagit i 
en fortbildningsdag i matematik. 
 
 
 

 
Resultatet av nationella proven i årskurs 3  
(antalet godkända i %) (Jämförelse med tidiga-
re år saknas, då 2009 var första gången proven 
genomfördes.) 
 
Ämne Matematik Svenska 

Antalet god- 
kända i % 42 50 

 
Resultatet av nationella proven i årskurs 5 
(antalet godkända i %) 
 
Ämne Matematik Svenska Engelska 

Lå 
08/09 82 75 59 

Lå 
07/08 65 67 72 

 
Resultaten av de nationella proven (NP) i åk 5 i 
svenska och matematik uppvisar bättre resultat 
än tidigare. Förbättringarna kan sannolikt härle-
das till de insatser som är gjorda såsom fort-
bildning av lärare, tydligare analyser och upp-
följningar av enskilda elevers och elevgruppers 
prestationer. 
 
Som stöd vid bedömning om eleverna nått 
uppställda mål finns från och med 2009 na-
tionella prov i åk 3 i svenska/svenska som and-
raspråk samt matematik. Resultaten visar att 
eleverna generellt har svårigheter med skriv-
regler i svenska samt att eleverna uppvisar bris-
ter i samma områden som i NP för åk 5, det vill 
säga subtraktion, multiplikation och division. 
 
För att förbättra kunskapsresultaten krävs ett 
långsiktigt och medvetet arbete med noggranna 
analyser och uppföljningar. 
 
LUS-resultaten (LUS=LäsUtvecklingsSchema) 
visar genomgående att det brister i läsför-
ståelsen. För att ytterligare kvalitetssäkra ele-
vernas läsutveckling kompletterar vi LUS med 
ett nytt material som är framtaget av Skolverket.  
 
På alla tre F-6 skolorna arbetar årskurs ett med 
läsinlärning med hjälp av datorer ”Att skriva sig 
till läsning”. Bland vidtagna kommunöver-
gripande åtgärder kan nämnas satsningen på 
ett skoldatatek, som har stöd från Ljungbergska 
fonden. Skoldatateket riktar sig till elever med 
komplicerad läsinlärning. 
 
För att förbättra kunskapsresultaten överlag 
krävs en förstärkning av resurserna till förmån 
för de yngre eleverna i form av individuellt stöd 
samt fler tillfällen till gruppindelning.  
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För att förbättra resultaten i engelska har äm-
nesnätverket tagit fram en handlingsplan där ett 
av målen är att tidigarelägga undervisningen i 
engelska till F-klass. 
 
Resultatet av nationella proven i årskurs 9 
(antalet godkända i %) 
 
Ämne Matematik Svenska Engelska 

Lå 
08/09 70 75 79 

Lå 
07/08 71 88 80 

 
Betyg årskurs 9 
 
Antal god-
kända 

Matematik Svenska Engelska 

Betyg 82% 89% 89% 

Nat. prov 70% 75% 79% 

 
Det enda ämne där betygsresultat förbättrats 
jämfört med föregående år är engelska. Svens-
kan har försämrats och matematiken ligger kvar 
på mycket lågt resultat. 
 
Antalet MVG i engelska och matematik är fler 
än förra året. 
 
En av åtgärderna under hösten har varit att 
arbeta med lokala pedagogiska planeringar. 
Detta måste fortsätta utvecklas. Arbetsmiljön är 
även den ett utvecklingsområde. När det gäller 
den fysiska miljön så är den beroende av den 
pågående ombyggnationen av Rotskärsskolan. 
En förutsättning för att kunna prestera är att det 
är lugn och ro under lektionerna. Det är ett av 
de områden som skolan arbetar med under 
läsåret 09/10. 
 
I arbetet med att förbättra kunskapsresultaten 
följer lärarna upp elevernas resultat i alla äm-
nen på ett tydligt och strukturerat sätt under 
rektors ledning. 

 
Lärarna ska tydligt involvera eleverna i 
lärandeprocessen när det gäller mål för arbetet, 
arbetssätt och bedömning av arbetsprestation. 
Lärarna ska träna eleverna i att värdera sitt 
arbete, fundera över vad de har lärt sig och vad 
som varit svårt med att lära. 
 
Alla förskolor, skolor och vuxenutbildningen har 
likabehandlingsplaner som bygger på aktuella 
kartläggningar. Dessa redovisades för  

 
nämnden i december 2009. Ett flertal ärenden 
har hanterats av Likabehandlingsgrupperna på 
skolorna under året. Många elever har varit på 
samtal och många uppföljningssamtal har ge-
nomförts. Samtalen är individuella. Ärendena 
har handlat om kränkningar, fysisk mobbning 
och hot. 
 
Enligt enkät framgår att en majoritet av ele-
verna trivs och upplever att det finns en ömse-
sidig respekt mellan eleverna samt mellan ele-
ver och vuxna.  
 
Alla förskolor och skolor arbetar strukturerat 
och regelbundet med EQ (emotionell intelli-
gens). Arbetet utgår från det färdiga materialet 
med olika övningar och varvas med aktuella 
frågor i samtalsform. Något påtagligt resultat av 
EQ kan ännu inte påvisas. Målområdet kräver 
ett långsiktigt och medvetet arbete för att nå 
nolltolerans beträffande alla former av kränk-
ningar med resultatet att alla barn och elever 
trivs och känner trygghet. 
 
För att stärka kompetensen hos medarbetarna 
på Rotskär har personalen deltagit i ett pilot-
projekt om mobbning och diskriminering i sam-
arbete med Högskolan i Gävle och Skolverket. 
 
• Fysisk aktivitet 
 
Alla förskolor har fokus på utemiljön och utevis-
telsen är en viktig del av förskolans verksam-
het. 
 
Verksamheten vid kommunens Naturskola, Hyt-
tön, finns tillgänglig för alla förskolor och skolor i 
kommunen. Naturskolan bidrar till ökat intresse 
för friluftsliv som främjar folkhälsan. 
 
Ambitionen på alla skolor är att varje elev ska få 
tillgång till minst 30 minuter fysisk aktivitet per 
skoldag, det är dock svårt att finna fungerande 
former för detta. Idrottsundervisningen och fri-
luftsdagar står huvudsakligen för den orga-
niserade fysiska aktiviteten.  
 
• Goda matvanor 
 
De flesta förskoleavdelningar har egen matlag-
ning. Förskolan arbetar efter Livsmedelsverkets 
råd ”Bra mat i förskolan”. Kostkonsulenten har 
tagit fram ett förslag på gemensam matsedel 
som stöd för ekonomibiträdena. Pedagogiska 
måltider ger en lugn matsituation med goda 
förebilder. 
 
Grundskolan får kylda huvudkomponenter, t.ex. 
kötträtt, från leverantören, grönsaker, potatis  
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m.m. tillagas på skolan. Dagligen serveras tre 
maträtter varav en vegetarisk. Alla skolor följer 
Livsmedelsverkets råd ”Bra mat i skolan”. Pe-
dagogiska måltider ingår i lärarnas uppdrag.  
 
Godis och läsk serveras inte i elevkafeterian på 
Rotskär.  
  
Utredning pågår angående möjligheten att 
starta egen matlagning i kommunen. 
 
• Tobak alkohol droger 
I kurs och läroplanen ingår att undervisa om 
tobak, alkohol och droger. Detta sker såväl i 
den dagliga undervisningen som under tema-
dagar. Det ingår också i den värdegrund som 
vuxna på skolan försöker förmedla i mötet med 
elever. 
 
Rotskär har startat ett sluta-röka projekt med en  
grupp elever, ”Fimpa nu”, som pågår under läs-
året 2009/2010. 
 
Kommunens elever i åk 2, 6 och 9 besöker årli-
gen Hälsoäventyret på Villa Harmoni. Hälso-
äventyret är en hälsopedagogisk verksamhet 
som undervisar eleverna i teman som handlar 
om kroppen, tobak, kärlek och sexualitet.  
 
KunDas förebyggande arbete bedrivs enligt 
policyplaner.  
 
Liv, Ung, Hälsa, Landstingets samhällsmedi-
cinska enhets enkät har genomförts under vå-
ren, resultatet visar att kommunen har ett fort-
satt högt ohälsotal. Uppföljningsarbetet bedrivs 
tillsammans med socialförvaltningen och Re-
sursgruppen. 

Avseende folkhälsomålet är måluppfyllelsen 
i de flesta avseenden god, dock måste 
grundskolans kunskapsresultat förbättras. 

Uppdrag 

Nämnden har fått följande tre uppdrag från full-
mäktige: 
 
1. Att under året införa en ny beräkningsgrund 

för att kunna ge rektorsområdena ökat eko-
nomiskt ansvar. 

 
2. Att införa nya rektorsområden samt ny led-

ningsorganisation. 
 

3. Att inrätta en ny förskoleavdelning i norra 
delen av kommunen, vilken bör vara väl an-
passad för ändamålet.  

 

 
Redovisning av uppdragen 
 
1. Fr.o.m. höstterminen 2010 inleds ett första 

steg i ett förändrat resursfördelningssystem. 
2013 ska systemet var helt klart, eventuellt 
tidigare beroende på vad  nuvarande verk-
samhetsöversyn kommer fram till. Målet 
med ett nytt resursfördelningssystem är att 
rektorsområdena ska få ett ökat ekonomiskt 
ansvar och att personalen ska känna större 
delaktighet. 
 

2. Nya rektorsområden och ny ledningsorgani-
sation startade fullt ut från höstterminen 
2009, vilket innebär att det nu finns två 
förskole- och två grundskoleområden samt 
ett område för vuxenutbildning. De positiva 
effekterna beräknas bli att rektorerna kan 
stärka det pedagogiska ledarskapet när de 
enbart har ansvar för en verksamhetsform. 
 

3. I januari 2009 öppnades Älven, en förskole-
avdelning med naturprofil. 

 

Framtiden 

Under hösten 2009 kom ett förslag till en 
reviderad läroplan för förskolan. Insatser krävs 
för implementeringsarbetet. Förslaget innebär 
att det pedagogiska uppdraget förstärks. För-
skolan ska i högre utsträckning ge tidig pedago-
gisk stimulans för barns språkliga och matema-
tiska utveckling, förskollärarnas uppdrag förtyd-
ligas samt större krav kommer att ställas på 
uppföljning och utvärdering av förskolans verk-
samhet.  
 
Matematik i förskolan blir ett prioriterat område 
under kommande läsår. 
 
Grundskolans viktigaste uppdrag är att öka mål-
uppfyllelsen i skolans samtliga ämnen. Tydlig 
information till eleverna om mål, bedömning och 
resultat samt vägledning till nästa steg i läran-
det är viktiga utgångspunkter för ökad målupp-
fyllelse. 
 
För att öka kompetensen i matematik för grund-
skolans lärare genomförs en fortbildningssats-
ning i egenregi. 
 
Förvaltningen har påbörjat ett arbete tillsam-
mans med flyktingmottagningen om en motta-
gande s.k. sluss för nyanlända flyktingelever. 
Tanken är att slussen ska göra en bedömning 
som underlag för den mottagande skolan utifrån 
behov av modersmålsundervisning, studiehand- 
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ledning på modersmål samt stöd i svenska som 
andra språk. 
 
Rotskärsskolans omfattande ombyggnation och 
renovering kommer att innebära att den fysiska 
miljön förbättras avsevärt. Ombyggnationen 
planeras vara färdig till höstterminens start 
2010. Hela verksamheten ser fram emot att få 
en modern och anpassad Rotskärsskola. 
 
En intern utredning har startat för att se över 
möjligheterna att flytta över Bodaskolans verk-
samhet till Rotskär och därmed få en samlad 
grundskola i Skutskär. Utredningen ska också 
ta fram alternativ till förskolans organisation i 
Skutskär från 2013, när Jungfruholmen avveck-
las. Beslut ska fattas före sommaren 2010. 
 
Under 2009  utreddes möjligheterna att starta 
matlagning på plats inom grundskolan, inrikt-
ningsbeslutet är att starta i matlagning från 
grunden i egenregi från höstterminen 2010 på  

 
Sörgärdet och sedan på Rotskär, när hela 
skolan är ombyggd och klar för F-9 verksamhet, 
senast till höstterminen 2013. Detta upplevs 
mycket positivt i hela verksamheten och kom-
mer att bli ett stort lyft för kommunens grund-
skolor. 
 
Kulturskolan verksamhet fortsätter fastän mins-
kad med en musiklärartjänst.  Den nystartade 
teatergruppen planerar för nya föreställningar. 
 
Kunda fortsätter att vara en intraprenad. Verk-
samheten kommer att påverkas av den nya 
gymnasiereformen, framförallt vad gäller IV. 
Beslut i kommunen vad gäller ansvaret för ung-
domar under 20 år som inte studerar eller arbe-
tar måste tas under året och kommer även det 
att påverka Kundas verksamhet. 
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Nyckeltal 2008 2009 
 
Förskola 
Antal inskrivna barn (medeltal 15/2 och 15/10)    419 438 
Antal barn/årsarbetare (15/10) 6,2 6,1 
Bruttokostnad (kr) per barn 97 300 97 100 
 
Fritidshem 
Antal inskrivna barn (medeltal 15/2 och 15/10) 183 201 
Antal barn per årsarbetare (15/10) 20,0 21,0 
Bruttokostnad (kr) per barn 29 000 26 400 
 
Förskoleklass 
Antal inskrivna elever (medeltal 15/2 och 15/10) 71 76 
Antal årsarbetare per 100 elever (15/10) 6,0 6,8 
Bruttokostnad (kr) per elev 40 400 39 200 
 
Grundskola 
Antal inskrivna elever (medeltal 15/2 och 15/10) 660 588 
Antal pedagogisk personal per 100 elever (15/10) 8,2 8,3 
Bruttokostnad (kr) per elev *) 82 400 90 600 
Därav lokalkostnad *) 18 200 18 900 
           skolmåltider 7 200 7 500 
           skolhålsovård 1 300 1 500 
           undervisning 37 200 40 200 
           skolbibliotek 400 200 
           läromedel 1 600 1 700 
 
Gymnasiet (interkom. ersättn., skolskjutsar, inack.ers.) 
Antal inskrivna elever (medeltal 15/2 och 15/10) 420 404 
Bruttokostnad (kr) per elev 99 000 103 300 
 
 
*) exkl. jämförelsestörande kostnader för eftersatt underhåll Rotskärsskolan 10,1 mnkr 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2008 

 Redovisning 
2009 

Avvikelse mot 
budget 2009  

Intäkter 23 891 23 509 372 

Kostnader 158 724 164 172 2 065 

Nettokostnad 134 833 140 663 2 437 
 

Ansvarsområden 

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

Socialnämndens budget 2009, 
procentuellt fördelad 

3% 16%
81%

ADM IFO VOM

För nämndens ansvarsområde har netto-
budgeten fördelats med 4,6 mnkr till administra-
tionen, 23,6 mnkr till individ- och familje-
omsorgen och 114,9 mnkr till vård och omsorg.  

Budgetutfall  

Socialnämnden totalt uppvisar ett positivt utfall 
för året.  

Redovisning 2002-2009
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-6 000
-3 000
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2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009

 
Totalt under året förbrukade socialnämnden 
140,7 mnkr, 98,3% av budgeterade medel 
(95,5% föregående år). 
 
För att nå målet med ett positivt budgetutfall för 
2009 så har nämnden vidtagit ett antal åtgär-
der, bland annat effektiviseringar av schema-
läggning, restriktivitet avseende återbesätt-
ningar och restriktivitet avseende inköp.  
 
 
 
 

 
 
 
I tabellerna nedan redovisas utfall av nettokost-
naderna för helåret 2009, belopp i tkr. 
 

Verksamhet Prel. netto-
kostnad (tkr) 

Avvikelse mot  
budget 2009   

 Nämnd/admin 4 339 307 

 
Administrationen redovisar ett positivt utfall på 
307 tkr. Främst beroende på att restriktivitet av-
seende inköp har vidtagits. Nettokostnader för 
verksamheten har ökat med 8,9 procent mot-
svarande 353 tkr jämfört med 2008 detta 
beroende på att personalkostnader för vård och 
omsorgschef har flyttats till administrationen. 
 

Verksamhet Prel.  netto-
kostnad (tkr) 

Avvikelse mot  
budget 2009   

 IFO  25 489 -1 909 

 
Individ- och familjeomsorgen redovisar ett 
negativt utfall på 1,9 mnkr, som beror på en 
fortsatt ökning av barn- och ungdomsproble-
matiken, samt att kostnaden för försörjnings-
stöd ökat kraftigt. Bruttokostnaden för 
försörjningsstödet överskred budget med 1,1 
mnkr. Nettokostnader för verksamheten ökade 
med 27,8 procent motsvarande 5,5 mnkr 
jämfört med 2008. 
 

Försörjningsstöd 2007 2008 2009 

Antal bidragshushåll 174 186 230 
Bidragsmån snitt/hush 4,6 4,3 4,2 
Försörjn.stöd,tot(mnkr) 4,8 4,7 5,8 
- varav återbetalt 0,3 0,5 0,4 

 
 

Verksamhet Prel. netto-
kostnad (tkr) 

Avvikelse mot  
budget 2009   

 VOM  110 834 4 040 

 
Vård och omsorg redovisar ett positivt utfall på 
totalt 4,0 som till största delen beror på lägre 
kostnader inom hemtjänst och gruppboenden 
samt att nämnden inte har återbesatt tjänster 
bland annat på Vallvägen och inom hemsjuk-
vården. Åtgärder har också vidtagits för en  
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effektivare personalplanering. Nettokostnader 
för verksamheten har minskat med 0,006 
procent motsvarande 62 tkr jämfört med 2008, 
vilket visar på en effektivisering av verksam-
heten då bara löneökningen för året hamnade 
på 4,06 procent för kommunalarbetare-
förbundets medlemmar. 
 

Hemsjukv.statistik 
i antal personer 2007 2008 2009 

Vårdtagare 249 260 247 

Delegeringar 360 461 224 

Inskrivn. SAH 16 23 21 

Avlidna 69 59 65 

Diabetiker 24 21 33 
 

Avvikelsestatistik 2007 2008 2009 

Fall 300 480 387 

Läkemedel 153 168 114 

Viktiga händelser 

Nämnd/administration 

Införande av KPB-modellen (Kostnad Per Bruk-
are) förväntas ge positiva effekter på ekonomi 
och kvalitet inom både vård och omsorg och 
individ och familjeomsorg.  
 
Socialnämnden har ansökt om och erhållit 1,5 
mnkr i stimulansmedel för att utreda och 
eventuellt implementera LOV (lagen om 
valfrihet) inom hemtjänsten i Älvkarleby 
kommun. Förvaltningen har utrett frågan och 
socialnämnden har beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att införa LOV avseende 
serviceinsatser inom hemtjänsten från och med 
1 januari 2011. 
 
Individ- och familjeomsorg 

Individ- och familjeomsorgen arbetar i huvudsak 
med insatser inom barn och familj, vuxna miss-
brukare, försörjningsstöd och familjerätt.  
 

För arbetet med tidiga och förebyggande insat-
ser samt för arbetet med utveckling av hemma-
planslösningar så är Nätverkshuset fortsatt en 
viktig resurs. 
 

Länsstyrelsen beviljade för 2009 medel till två 
projekt (Coda och Nätet) för tidiga insatser till 
missbrukande kvinnor och barn som lever i 
våldsmiljöer. Avseende projekt Coda så har en 
reviderad projektansökan lämnats till läns-
styrelsen avseende 2010 där projektet fortsatt 
ska inrikta sig på att arbeta med identifikation, 
kartläggning, uppsökande samt stödjande verk-
samhet och med en bredare målgrupp. 

 
Projektet Nätet har av Länsstyrelsen inte bevil-
jats fortsatta projektmedel för 2010. 
 
Arbetet med implementering av BBIC (Barns 
Behov I Centrum) i barnavårdsutredningar fort-
går och socialnämnden har ansökt till socialsty-
relsen om ordinarie licens från och med 2010. 
Arbetet med implementering av Social-
styrelsens nationella riktlinjer för missbruks-
vården fortgår.  
 
En fortsatt samverkan och utveckling av reha-
biliterande insatser sker inom ramen för sam-
ordningsförbundet. Två projektansökningar har 
lämnats in där socialtjänsten tillsammans med 
delar av övriga kommunen står som samarbets-
partners med arbetsförmedling, försäkrings-
kassa och landsting.  
 
”Växthuset” är ett projekt som syftar till ett struk-
turerat samarbete kring unga vuxna i åldern 20 
– 30 år som hamnat i en rundgång av åtgärder 
hos olika myndigheter. Det andra projektet är 
ett kartläggningsprojekt, som har sitt ursprung i 
det TV-inslag som visades under våren 2009, 
där Älvkarleby låg sämst till i landet vad gäller 
arbete och vidare studier två år efter avslutad 
gymnasieutbildning.  
 
Belastningen inom individ- och familjeomsorgen 
var hög under 2009, framförallt inom barn- och 
familj, försörjningsstöd samt familjerätt. Antalet 
anmälningar avseende barn och ungdomar som 
misstänks fara illa har ökat med ca hundra 
stycken jämfört med 2008, vilket är en 
fördubbling mellan de båda åren. 
 
Nätverkshusets verksamhet hade en fortsatt 
hög efterfrågan på sina tjänster under 2009 
både internt, som uppdrag från IFO, men också 
externt från enskilda och samverkanspartners 
som exempelvis skolan. Som en följd av ett 
ökat ärendetryck så har Nätverkshuset under 
december 2009 haft familjer och enskilda som 
stått i kö för att få insatser. 
 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för insatser 
inom missbrukarvården har implementerats i 
verksamheten. Vid utredningar om missbruk 
som rör personer över 18 år så använder man 
sig av ASI-intervjuer som utgår från att 
missbruk och beroendeproblem är en 
problematik som kan relateras till den fysiska- 
och psykiska hälsan och till sociala 
förhållanden. Inom både IFO och 
Nätverkshuset tillämpas självskattning och 
screening för att identifiera skadligt bruk av 
alkohol och droger. Vid kontakt med IFO och  
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vid kontakt med Nätverkshuset så genomförs 
detta regelmässigt vid alla nybesök.  
 
Kostnaden för försörjningsstödet fortsätter att 
öka, Jämfört med 2008 så har försörjnings-
stödet ökat med 22,6 % drygt 1,1 mnkr (brutto).  
 
Ökningen av antalet nybesök var hög under 
2009 med en topp under våren och en mindre 
topp i samband med skolavslutningen i juni.  
 
Antalet bidragshushåll ökade med 44 st, jämfört 
med samma period föregående år. Det är för 
närvarande oklart hur försäkringskassans nya 
regler för sjukförsäkringen kommer att påverka 
försörjningsstödets utveckling under 2010. 
 
Sedan november 2009 så är IFO organisator-
iskt ansvarig för myndighetsutövningen avse-
ende ensamkommande flyktingbarn. 
 
Kommunerna i länet har gemensamt drivit en 
förprojektering för ett ESF-projektet ”Kom-
petensuppbyggnad i social barnavård” vilket 
syftar till kompetensutveckling för handläggare 
inom socialtjänstens barnavård.  
 
Vård och omsorg 

Korttidsenheten har inrättat fyra nya särskilda 
boendeplatser. Behovet av särskilda boende-
platser växlar från tid till annan så för att öka 
beredskapen och kunna möta detta så har 
dessa fyra platser tillskapats. De rum som an-
vänds är stora och rymliga och har egen toalett.  
 
Under våren har all personal inom Vård och 
omsorg deltagit i ett utvecklingsarbete kallat 
GUSTAV. Avsikten är att lägga grunden till ett 
gemensamt synsätt och att utveckla idéer som 
stärker kvaliteten med fokus på brukaren. 
Planeringsdagarna har därför byggt på tydlig 
inriktning kombinerat med stor delaktighet hos 
medarbetarna.  
 
Vård och omsorg har valt att arbeta efter ett 
synsätt som bygger på en filosofi av Aron 
Antonovsky. Den innebär i korthet att varje 
människa har ett behov att uppleva menings-
fullhet i tillvaron oavsett livssituation.  
 
Ett resultat av detta är att det sociala innehållet 
har fått ett högre värde. Det finns idag en större 
acceptans för att t ex sitta ner och ”bara prata.”  
 
Ett annat resultat syns inom LSS/LASS där 
personalen, samtidigt med ett hänsynstagande 
till funktionshindret, låter brukaren ta ett större 
ansvar.  
 

 
Ytterligare ett resultat av GUSTAV-dagarna är 
en utveckling av den sociala gemenskapen. 
Träffpunkten på Fyrklövern har utvecklats. Det 
märks bl a på att antalet besökare ökade under 
året. Både på Tallmon och på Östangård har 
man startat upp aktiviteter riktade mot de 
boende för att kunna erbjuda en meningsfull 
vardag.  
 
Alla brukare har idag genomförandeplaner. 
Genomförandeplanerna kommer fortsättning-
svis att kvalitetssäkras.  
 
Under året har kvalitetsdeklarationer tagits fram 
för varje verksamhet. De kommer att läggas in i 
informationsbroschyrer, som trycks upp och de-
las ut under 2010.  
 
Riktlinjer för fall och fallprevention har arbetats 
fram. 
 
I samarbete med Uppsala läns landsting har 
lokala rutiner för att genomföra medicinska 
vårdplaneringar tagits fram. 
 
I arbetet på att minska läkemedelsanvändning 
har utbildning i Taktil stimulering genomförts, ca 
100 medarbetare har deltagit.  
 
Av de som fyllt 80 år under året har ca tjugo 
personer tackat ja till erbjudandet om ett före-
byggande hembesök av en sjuksköterska. Ett 
mycket uppskattat besök. 
 
I samarbete med Pulshuset, Älvkarleby och 
Korpen, Skutskär genomfördes kostnadsfri 
seniorgymnastik.  Målsättningen har varit att 
bygga upp styrka och balans. Utvärderingen 
visade att de flesta upplever att balansen har 
blivit bättre och att gymnastikpasset även har 
en viktig social funktion. 
 
Biståndsbedömarna har sedan första november 
en geografisk områdesindelning istället för en 
funktionsindelning. Anledning till förändringen 
är att minska sårbarheten, speciellt på LSS-
sidan, samt att bredda kompetensen.   
 

Mål och måluppfyllelse 

2/4/6 
Inom 2/4/6-programmet beslutade nämnden om 
följande åtgärder: 
 
• Restriktivitet för deltagande i kurser och 

konferenser. 
• Sänka kostnaden för sjukfrånvaron 
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• Resurseffektivisering 

(schemaläggning/vikariehantering) 
• Sänka kostnaden för falsklarm  
• Minska kostnaden för bilskador  
• Inte ge någon julgåva till de anställda, till 

förmån för kärnverksamheten 
• Restriktivitet för inköp av förbrukningsmate-

rial och konsulter 
• Ingen tillsättning av vakant tjänst inom vård 

och omsorg  
• Köp av en extern plats inom LSS avslutas i 

juni 
 
Nämnden gjorde en bedömning att 2/4/6-
modellen med ovanstående åtgärder skulle ge 
årliga kostnadsminskningar på 2,3 mnkr, vilket 
motsvarar 1,7 % av nämndens nettoredovisning 
2008, kommunfullmäktige mål var 2 procent, 
och att dessa åtgärder inte skulle påverka 
omfattningen och kvaliteten i verksamheterna.  
 
Effekten av åtgärderna beräknades till 2,3 mnkr 
för helåret men blev 5,5 mnkr, motsvarar 4,1 
procent av nämndens nettoredovisning 2008, 
vilket betyder att nämnden har nått kommunfull-
mäktiges årsmål på 2,0 %.  
 
Åtgärden att avsluta köpet av en extern plats 
inom LSS kunde inte genomföras under 2009 
och i överenskommelse med övriga förvalt-
ningar så beslutades att erbjuda alla anställda 
julbord. 

Nämnden har nått kommunfullmäktiges mål 
till 100%. 

Folkhälsan 
Nämnden har diskuterat ett antal mål med 
koppling till de elva nationella folkhälsomål som 
ligger till grund för fullmäktiges uppdrag till 
nämnderna.  
 
• Delaktighet och inflytande 
 
Barn, ungdomar och vuxna ska känna att man 
har inflytande och är delaktig i det som rör en 
själv. 
 
Exempel: Utredningsmodellen BBIC (Barns Be-
hov I Centrum) förstärker barnets/ungdomens 
insyn och delaktighet i utredningsarbetet. 
 
Brukare inom Vård och omsorg ska känna att 
man har inflytande och är delaktig i det som rör 
den egna personen.  
 
Exempel: Genomförandeplanerna tar tillvara på 
brukares önskemål och åsikter.  

 
Medarbetare ska känna att man är delaktig och 
har inflytande över sin arbetssituation.  
 
Exempel: Det utvecklingsarbete som kallas 
GUSTAV har som ett av sina syften att göra 
personalen delaktig i förändringsarbetet.  
 
• Ekonomisk och social trygghet 
 
Samverkan med AF (Arbetsförmedlingen), AmA 
(ArbetsmarknadsArenan) och andra aktörer 
sker kontinuerligt med syfte att öka möjligheten 
till sysselsättning/arbete och att tiden i försörj-
ningsstöd ska vara så kort som möjligt.  
 
Utvecklande av samarbetet med polismyndig-
heten för en minskad brottslighet och en ökad 
social trygghet. 
 
Exempel på åtgärder: löpande samverkan i 
frågor som rör sysselsättning, utveckling av 
projekt med EU-stöd, avtal för samverkan mel-
lan kommunen och polismyndigheten för mins-
kad brottslighet. 
 
Målområdet kräver ett medvetet och långsiktigt 
arbete för framgång. 
 
Korttidshemmet och hemtjänsten erbjuder 
brukaren en gemensam dokumentation, som 
följer den enskilde.  
 
Varje brukare ska ha en personlig genomföran-
deplan, som upprättas i samråd med brukaren 
och eventuella anhöriga.  
 
• Trygga och goda uppväxtvillkor 
 
Utveckling av föräldrastödet i egen verksamhet 
och i samverkan med andra huvudmän. 
 
Exempel på åtgärder: stöd till föräldrar med in-
tellektuell begränsning, Familjecentralen, Nät-
verkshuset, ÖPP (Örebro PreventionsProgram). 
 
Inom målområdet så genomförs aktiviteter och 
löpande utveckling som främjar tryggare och 
bättre uppväxtvillkor. 
 
• En mer hälsofrämjande vård 
 
Utifrån Aron Antonovskys filosofi om vikten av 
en meningsfull vardag, arbetar man inom vård 
och omsorg med att stärka det friska hos indi-
viderna och erbjuda en meningsfull vardag. 
Detta har redan fått genomslag i verksamheten. 
 
Hemtjänsten i Skutskär har gått ut till sina 
brukare med en enkät, där det efterfrågats vilka  
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aktiviteter man är intresserad av på dagtid. 
Önskemålet hos många är en träffpunktsverk-
samhet.  
 
Nämnden har idag ett väl fungerande arbete 
avseende fallskadeprevention och utveckling av 
samarbetet med Landstinget inom ramen för 
Närvårdsprojektet pågår.   
 
Anhörigstödet har under 2009 blivit 
lättillgängligt och erbjuds som service till 
anhöriga på ett enkelt sätt. Serviceinsatser som 
erbjuds: 
 
• Träffpunkt  
• Anhörigcirklar 
• Information, rådgivning 
• Stödsamtal 
• Stödplan  
 
Personal på Östangård har deltagit i kursen 
Hundar i vården. Målet är att under 2010 införa 
hundar i vården som en del i en hälsofrämjande 
vård.  
 
• Goda matvanor 
 
På Fyrklövern har ett matråd bildats med 
representanter för de boende, köket samt 
personalen. Gruppens synpunkter har tagits 
tillvara, vilket lett till större nöjdhet hos mat-
gästerna.  
 
Efter en organisationsförändring är köken sam-
lade under ett ansvar, vilket inneburit en större 
samordning av mål, resurser och planering.  
 
Exempel på åtgärder: Erbjuda ett tilltalande och 
hälsosamt utbud av mat inom särskilt boende, 
löpande uppföljning med brukarna i särskilt 
boende avseende synpunkter på matsedeln, 
personalutbildning inom kost- och nutritions-
området, internt utarbetad kokbok. 
 
• Minskat bruk av tobak, alkohol och andra 

droger 
 
Via alkohol- och drogsamordnarfunktionen och 
verksamhetens ordinarie verksamheter så be-
drivs ett väl fungerande utvecklingsarbete inom 
målområdet. 
 
Exempel: kartläggning har genomförts av-
seende drogsituationen i kommunen, avtal har 
tecknats med kommunens restaurangägare om 
ansvarsfull alkoholservering. Preventiva åtgärd-
er utvecklas t ex föräldrastöd, projekt har start-
ats för stöd till dysfunktionella familjer samt  

 
utveckling av samarbetet med polisen, kart-
läggningsinstrument används rutinmässigt vid 
nybesök inom IFO. 
 
 

 
 

Utvecklingsarbetet fortgår och målen inom 
folkhälsoområdet får anses delvis uppfyllda. 

Uppdrag 

Socialnämnden fick under 2009 följande 
uppdrag från fullmäktige: 
 
• Planera för en ökning med 25 nya lägenhe-

ter i särskilt boende 
 
Redovisning av uppdraget 
 

Nämnden bedömer, att i rådande ekonomiska 
läge inte genomföra en ny- och ombyggnation 
utan att i stället planera för alternativa lösningar 
i väntan på bättre ekonomiska förutsättningar. 
I stället har fyra särskilda boendeplatser på 
Korttidsenheten i fyra före detta enkelrum 
öppnats upp. Fördelen har varit att nämnden 
snabbt kan ställa om när efterfrågan ökar eller 
minskar. Nackdelen är att boendestandarden är 
lägre än i övriga boenden men detta bedöms 
som acceptabelt i rådande situation. Ny 
bedömning om behovet av ytterligare särskilda 
boendeplatser och vår ekonomiska förmåga att 
eventuellt tillskapa dessa kommer att tas till 
budgetarbetet för 2011. 

Framtiden 

Under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut avseende införandet av LOV inom hem-
tjänsten, så kommer förvaltningen att arbeta 
med implementering av valfrihetssystemet 
under 2010. 
 
Individ- och familjeomsorgsverksamheten fort-
sätter arbetet med implementering av social-
styrelsens nationella riktlinjer för missbruks-
vården.  
 
I samverkan med övriga kommuner i länet ska 
arbetet fortsätta avseende inrättandet av ett 
kunskapscenter för beroendevård. 
 
Det finns ett behov av att kunna stödja familjer 
där föräldrarna har någon form av intellektuell 
begränsning. Utvecklingsarbete pågår för att 
nämnden ska klara att möta behovet. I sam-
verkan med landstinget, övriga kommuner i 
länet samt Riks-FUB sker en uppbyggnad av ett 
Kunskapscentrum till stöd för barn och föräldrar 
inom målgruppen. 
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Kommunen har en fortsatt ökning av barn- och 
ungdomsproblematik som är kopplad till 
familjers ökade sårbarhet. Missbruksrelaterade 
problem ökar, med bland annat ett ökat antal 
missbrukande föräldrar.  
 
Kostnaden för försörjningsstödet fortsätter att 
öka och sannolikheten för en fortsatt ökning är 
stor på grund av strukturella faktorer som ligger 
utanför nämndens påverkan, bland annat det 
aktuella konjunkturläget och försäkringskassans 
regelsystem  
 
Vård- och omsorg arbetar på olika sätt för att 
utveckla verksamheten. Ett sätt är att genom 
omvärldsbevakning ta hem goda exempel. 
Under hösten har samtliga områdeschefer och 
biståndshandläggare lyssnat på Thyra Frank, 
en föreståndare som driver ett äldreboende i 
Köpenhamn med sensationellt goda resultat. I 
januari 2010 kommer alla chefer att tillsammans 
åka på en föreläsning i salutogent arbetssätt, 
det synsätt som ligger till grund för GUSTAV-
arbetet.  
 
Dessa föreläsningar kommer sedan att ligga till 
grund för framtagandet av en strategi för en 
utvecklad yrkesroll utifrån det salutogena 
arbetssättet.  
 
Under hösten har också personalen på 
Östangård besökt Dalbyhemmet i Uppsala, som 
nominerats till Sveriges bästa äldreboende.  
 
Alla verksamheter inom Vård och omsorg har i 
uppdrag att finna former för att erbjuda 
brukarna en meningsfull vardag oavsett om de 
bor i ordinärt eller särskilt boende.  
 
En lagändring trädde i kraft den 1 juli i år. 
Förslaget tydliggör socialnämndens ansvar att 
erbjuda stöd och underlätta för de personer 
som vårdar eller stödjer närstående. En 
handlingsplan ska därför upprättas. En person 
har anställts på 20 % med hjälp av statliga pro-
jektmedel.  
 
Anhöriga ansöker i allt högre grad om 
dagverksamhet för sin närstående dementa 
make/maka. Under hösten har det skett en 
ökning från 7 till 10 gäster per dag. Idag är 25 
personer inskrivna i dagverksamheten. Det är 
angeläget att även fortsättningsvis tillgodose de  
anhörigas behov för att de så länge som möjligt 
ska orka ha sin make boende hemma.  
 
Från och med 1 feb 2010 erbjuder Östangårds 
och Tallmons kök gemensam matsedel med en 
alternativ maträtt.  

 
I och med den nya vårdformen öppen psykiat-
risk tvångsvård och öppen rättpsykiatrisk vård 
(LPT/ LRV) har en samverkansgrupp startats 
med representanter från kommunen och psy-
kiatrin.  
 
Länsövergripande har en projektgrupp för 
socialpsykiatri bildats som har fått medel från 
socialstyrelsen för utbildning av baspersonal.  
Den har bl.a. tagit fram förslag till höjning av 
kompetensnivån hos baspersonal genom en 
utbildningsplan.  
 
Nämnden kommer idag i kontakt med fler unga 
vuxna med neuropsykiatrisk problematik och 
beteendestörningar som självskadebeteende, 
ätstörningar och olika ångesttillstånd. Här finns 
behov av kompetenshöjning bland personalen. 
Personalen behöver också en gemensam 
kunskapsgrund i form av KBT pedagogik. En 
inventering av våra utbildningsbehov har läm-
nats till den länsövergripande projektgruppen.  
 
I dag är tre lägenheter på Vallvägens stöd-
boende uthyrda på kontrakt, en lägenhet an-
vänds som korttidsplats och en lägenhet är 
möblerad för att kunna användas som träffpunkt 
i samarbete med psykos/rehab. Kontraktet på 
Vallvägen går ut i december 2010. 
Förvaltningen kommer att ta ställning till om 
kontraktet ska förlängas utifrån om lokalerna 
bedöms som ändamålsenliga utifrån 
verksamhetens behov.  
 
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att 
utreda hur LSS barn och unga samt social-
psykiatrin ska vara organiserad. Denna fråga 
kommer att avgöras under våren 2010.  
 
En fortsatt samverkan och utveckling av reha-
biliterande insatser kommer att ske inom ramen 
för Samordningsförbundet, där kommunen 
kommer att ansöka om projektmedel för utveck-
lingsinsatser.   
 
En generell ökning av LSS-insatser sker på 
ungdomssidan. Nitton ungdomar födda 1986-90 
går idag i gymnasiesärskolan.  Av ungdomar 
födda 1991-96 är det fjorton som går på grund-
särskola. En stor del av dessa personer 
kommer att ha behov av LSS- insatser.  
 
Inom en snar framtid kommer ett antal 
ungdomar att sluta i gymnasiesärskolan och ha 
behov av daglig verksamhet. Detta leder också 
till att det finns behov av andra LSS insatser.  
 
Kommunen kommer att ha ett ökat behov av 
alternativa boendeformer och arbete inom dag-
lig verksamhet för yngre funktionshindrade. 
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Verksamhetsmått (perioden jan-dec) 2008  2009  
 
Försörjningsstöd    
Antal bidragshushåll 186  230 
Bidragsmånader i snitt/hushåll 4,3  4,2 
Tot utbet socialbidrag brutto (mnkr) 4,7  5,8 
Tot utbet socialbidrag netto (mnkr) 4,2  5,4 
 
Placeringar barn & ungdomar 
Antal vårddygn, totalt 2 607  4 825 
Kostnad/vårddygn, totalt (kr) 1 266  1 325 
Nettokostnad totalt (mnkr) 3,3 1) 6,4 
Antal placerade barn & ungdomar, totalt 20  28 
- varav i familjehem 13  15 
- varav i institutionsplaceringar 7  13 
Antal placeringsdygn    
- familjehem 1 966  3 128 
- institution 641  1 697 
Placeringskostnad brutto/dygn (kr)    
- familjehem 814  844 
- institution 2 652  2 213 
 
Placeringar vuxna   
Antal placeringar 6  11 
Antal placeringsdygn 205  943 
Nettokostnad (mnkr) 0,1  1,0 

 
VÅRD OCH OMSORG 
Antal brukare inom hemtjänst och särskilt boende inkl Vallvägen och exkl Korttids (1:a okt) 
Ålder 19 år – 64 år 25   21 
Ålder 65 år – 79 år 72   71 
Ålder 80 år – äldre 226   246 
 
Särskilt boende, totalt 66 lägenheter varav 1 är för makar 
Antal platser, belagda platser 1:a okt 67  66 
Personalkostnad i snitt per plats/år* 319 800  308 958 
 
Särskilt boende, totalt 63 lägenheter (Fyrklöverns serviceboende) 
Antal platser, belagda platser 1:a okt 53  55 
Personalkostnad i snitt per plats/år* 160 421  159 831 
 
Ordinärt boende, hemtjänst (Skutskär och Älvkarleby)  
Antal personer med hemtjänst, antal per 1:a okt 191  206 
Personalkostnad i snitt per brukare/år* 75 982  70 552 
 
Stödboende funktionshindrade, Vallvägen totalt 5 lägenheter samt hemtjänst  
Antal personer med hemtjänst och stödboende, antal per 1:a okt 13  13 
Personalkostnad i snitt per brukare/år * 246 931  248 523 
 
Korttidsenheten, totalt 13 platser 
Antal platser, belagda platser 1:a okt 16  17 
Personalkostnader i snitt per plats/år * 292 200  235 359 
 
HANDIKAPPOMSORG 
Antal arbetstagare, daglig verksamhet 21  21 
Antal personer med personlig ass LSS/LASS 14  14 
-   varav antal personer i privat regi 3  3 
Antal kontaktpersoner 19  18 
Ledsagarservice 7  6 
Avlösarservice 5  5 
 
Personalekonomi  
Antal obekväm arbetstidstim. 145 743  152 731 
Utförd mertid/övertidstim/anställd 19,6  13,1 
Antal timvikarietimmar 73 273  60 102 
-   varav visstidsanställd på grund av förhöjd kvot 5 386  3 932 
Andel heltidsanställda av tot anställda (%) 52  47 
 
1) I plac.kostn ingår inte ”särskilda kostnader” och i kostnaden ingår också två särskilda vårdnadshavare för dessa registreras 
inga placeringsdygn 
* exkl nattpersonal och OH-kostnad  
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2008 

Redovisning 
2009 

 Avvikelse mot 
budget 2009 

Intäkter 429 073 432 774 -4 851 

Kostnader 28 706 24 260 6 540 

Nettokostnad -400 367 -408 514 1 689 
 

Budgetutfall 

Pensionskostnader 
Pensionskostnaderna, utbetalningar och ökad 
pensionsskuld- och avsättning, uppgick till 20,2 
mnkr (18,6 mnkr) och resulterade i ett budget-
underskott på 800 tkr. I kostnaden ingår inte 
pensionsåtaganden för avtal före 1998. 
 
Skatteintäkter 
Preliminära skatteintäkter betalas in till kom-
munerna baserat på prognoser för inkomstbe-
skattning. Året efter inkomståret sker en preli-
minär avräkning och året därpå, efter 
taxeringen, en slutlig avräkning. När skatte-
utfallet blir lägre än de preliminära skatteintäk-
terna, uppstår en skuld till staten. Vid omvänt 
förhållande uppstår i stället en fordran. 
 
I budget 2009 som antogs av kommunfullmäk-
tige i juni 2008, uppgick skatteintäkterna till 
351,0 mnkr. Därefter började konsekvenserna 
av finanskris och begynnande lågkonjunktur att 
märkas i skatteprognoserna. I november 2008 
justerade fullmäktige skatteintäkterna till 340,5 
mnkr. Efter ytterligare försämrade skatteprog-
noser fastställde fullmäktige i februari 2009 
skatteintäkterna till 338,8 mnkr. Efter ytterligare 
nedgång redovisas för 2009 skatteintäkter på 
334,3 mnkr, en budgetavvikelse på - 4,5 mnkr. 
I avvikelsen ligger en slutavräkning för 2008 på   
-1,9 mnkr. 
 
Kommunalek. utjämn./generella statsbidrag 

Nettobidraget, inkl LSS-utjämning, uppgick till 
totalt 51,8 (52,7 mnkr), vilket överensstämde 
med budget.  
 
Fastighetsavgift 

Den statliga fastighetsskatten omvandlades 
2008 till en kommunal fastighetsavgift. De 
ökade kommunala intäkterna som detta förde 
med sig, reglerades genom en motsvarande 
minskning av de generella statsbidragen. 
 
Utfallet för 2009 blev 14,3 mnkr (12,0 mnkr) vil-
ket översteg budget med 2,4 mnkr. Effekten av 
småhustaxeringen 2009 var inte medräknad i 
budget.  
 

 
 
 
Finansiella intäkter 
Kommunen får ränteintäkter från likvida medel 
på bank, utlåning till Älvkarleby Kommunhus 
AB, räntor från Älvkarleby Vatten AB för bola-
gets övertagande av vatten- och avloppsan-
läggningar samt räntebidrag för Tallmon.  
 
Totala intäkterna uppgick till 3,7 mnkr (3,5 
mnkr) vilket understeg budget med 1,2 mnkr, 
beroende på det lägre ränteläget.  
 
Finansiella kostnader 

Total finansiell kostnad uppgick till 4,0 mnkr 
(7,3 mnkr). Budget var fastställd till 6,4 mnkr. 
Kommunen har gynnats kraftigt av det låga 
ränteläget. Genomsnittliga räntesatsen för 
lånen uppgick till 2,55 % (4,96 %).  
 
Internränta 

Internräntan på kommunens anläggningar 
(aktiverade/idrifttagna investeringar) uppgick till 
7,9 mnkr (10,0 mnkr) och gav ett 
budgetunderskott på 1,6 mnkr. Orsaken kan 
förklaras av en lägre investeringsnivå än 
kalkylerat och framförallt av en dåligt beräknad 
budget. (Det är internräntans intäktssida som 
bokförs under finansförvaltningen. Kostnads-
sidan belastar aktuell verksamhet.) 
 
Internt personalkostnadspåslag 

Ett internt påslag på utbetalade löner belastar 
nämndernas verksamheter. Påslaget, cirka 2,5 
%, ska täcka pensionskostnader och fackliga 
kostnader och kommer in som intäkt (egent-
ligen en negativ kostnad) under finansförvalt-
ningen. 
 
Under 2009 sänktes kraftigt påslagen för av-
talsförsäkringar, från budgeterat 2,20 % till 
0,31 %. Sänkningarna svarar i huvudsak för ett 
positivt budgetutfall på 5,0 mnkr. 
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Ingående enheter 

I den sammanställda redovisningen ingår Älv-
karleby kommun, AB Älvkarlebyhus och en 
dotterkoncern omfattande Älvkarleby Kommun-
hus AB (moderbolag). Kommunhus’ dotter-
bolag Älvkarleby Fjärrvärme AB, ÄFAB, såldes 
per 31 mars 2009 och ingår därför inte i redo-
visningen.      
 

Därutöver ingår sedan 1 september 2008 Älv-
karleby Vatten AB (ÄVAB). ÄVAB ägs till 
största delen av Gästrike Vatten AB, men 
Älvkarleby kommun innehar en s.k. hembuds-
aktie, vilket innebär att kommunen kan betrak-
tas ha ett avgörande inflytande och bolaget 
ska alltså ingå i koncernkonsolideringen.  

Resultat 

Koncernens redovisade resultat uppgår 2009 
till 15,3 mnkr efter skatt. (2008 redovisades ett 
resultat på 8,9 mnkr.) Resultaten för de 
enskilda bolagen framgår under respektive 
rubrik. 
 

Genom koncernens positiva resultatet, har soli-
diteten ökat från 40 % till 41 % och rörelsekapi-
talet gått från -42,0 mnkr till -744 tkr. 
 

De långa skulderna ökade 14,9 mnkr (6,3%) till 
251,2 mnkr. Ökningen beror främst på att kom-
munen löst ett koncerninternt lån på 10,0 mnkr 
hos Älvkarlebyhus och ersatt detta med extern 
upplåning. Kommuninterna lån elimineras i den 
sammanställda redovisningen. 

Anställda 

Antalet månadsavlönade inom koncernen var 
vid årsskiftet 723 vilket motsvarande cirka 612 
årsarbetare.  Kommunen har även haft timan-
ställda motsvarande 57 årsarbetare.  

Bolagen 

AB Älvkarlebyhus 
Förvaltar fastigheter belägna i Skutskär, Älv-
karleby, Lanforsen, Marma och Gårdskär. 
Bolaget sköter även förvaltningen av kom-
munens fastigheter. Antalet lägenheter uppgick 
vid årsskiftet till 1 092 st med en bostadsyta 
om cirka 67 152 m2.  Lokalytan uppgick till ca 
17 137 m2.   
 

Fastighetsförvaltning av externa fastigheter 
uppgick till ca 42 000 m2. 
 

Antal vakanta lägenheter uppgick vid årets slut 
till 56 st. (79 st.), vilket motsvarar 5% (8%) av 
det uthyrningsbara beståndet. Utöver vakanta 
lägenheter finns 33 st. (45 st.) avställda lägen-
heter. 

 
 
Investeringar i fastigheter, stamrenoveringar, 
uppgick under året till 4,3 mnkr (3,0 mnkr). In-
vesteringar i maskiner och inventarier uppgick 
till 0,6 mnkr (1,3 mnkr).  
 
Fastigheter till ett värde av 1,2 mnkr (0,1 mnkr) 
avyttrades. I Marma en hyresfastighet med 18 
lägenheter och en tomt, samt tre tomter i 
Lanforsen.  
 
Hyran höjdes 1 juli med i genomsnitt 2,79 % 
(1,8 %) för bostäder och lokaler, vilka inte har 
indexhyror. 
 
AB Älvkarlebyhus har en mycket solid ställning 
med en soliditet på 58,2% (57,8%). Däremot 
tyder vakansgraden på 5% på en strukturell 
obalans, vilken bolaget också strategiskt 
bearbetar. 
 
Bolaget redovisar ett resultat före 
bokslutsdispositioner på 21 tkr. Efter 
bokslutsdispositioner på netto 725 tkr (främst 
upplösning av periodiseringsfond) och skatt 
redovisas ett resultat på 746 tkr. 
 

Älvkarleby Kommunhus AB  

Bolaget började sin verksamhet 2001-05-09. 
Bolaget ska enligt bolagsordningen äga och 
förvalta aktier och andelar som verkar inom 
Älvkarleby kommuns kompetensområden, 
samt utföra tjänster för att tillgodose behov 
inom Älvkarleby kommuns samlade verk-
samhet. 
 
Älvkarleby Kommunhus AB är helägt av 
Älvkarleby kommun. Bolaget var fram till 31 
mars 2009 moderbolag i en koncern med det 
helägda dotterbolaget Älvkarleby Fjärrvärme 
AB, ÄFAB, då ÄFAB såldes till Gävle Energi-
koncernen och fusionerades med Bionär 
Närvärme AB. Med anledning av försäljningen 
kommer Kommunhus AB att likvideras under 
2010 och koncernen upphöra och tillgångar 
och skulder regleras mot kommunen.   
 
Kommunhus redovisar, tack vare ovan 
nämnda försäljning, ett resultat på 9,8 mnkr för 
2009. 2008 redovisades ett nollresultat. 
 

Älvkarleby Fjärrvärme AB 

Bolaget startades 1985 med uppgift att bedriva 
distribution och försäljning av värmeenergi. Bo-
laget såldes per 31 mars 2009 till Gävle 
Energi-koncernen och fusionerades med Gävle 
Energis dotterbolag Bionär Närvärme AB.  
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Älvkarleby Vatten AB 
Kommunens vatten- och avloppsverksamhet 
bedrivs från 2008 i ett koncernsamarbete med 
Gävle, Hofors och Ockelbo kommuner. Gävle 
kommun äger 70 % i moderbolaget Gästrike 
Vatten AB (GVAB) och övriga kommuner äger 
10 % vardera.  
 
GVAB äger i sin tur anläggningsbolag, ett 
bolag för varje ingående kommun. Dock äger 
varje kommun en hembudsaktie (1 % av aktie-
kapitalet) i sitt eget anläggningsbolag.  
 
De främsta syftena med va-samarbetet är att 
efterhand uppnå synergieffekter och 
säkerställa behov av framtida kompetens.   
 
ÄVAB är huvudman för den allmänna vatten-
försörjningen och avloppshanteringen i 
kommunen. Verksamheten består i att äga och 
förvalta de allmänna va-anläggningarna i 
kommunen. Vataxorna fastställs av Älvkarleby 
kommunfullmäktige. 

 
 
 
Investeringarna 2009 uppgick till 6,2 mnkr 
varav knappt 3 mnkr gick till förnyelse av va-
ledningar och drygt 3 mnkr till 
förnyelseinvesteringar i befintliga anläggningar 
ovan jord som verk och pumpstationer. 
 
Framtagandet av en va-plan 2030 har 
påbörjats. Planen kommer att ligga till grund 
för fortsatt förnyelse och underhållsarbete. 
Förnyelse- och underhållsinsatser på 
ledningsnätet ska prioriteras utifrån en 
bedömning om konsekvenser, antal 
driftstörningar, kostnader och miljöeffekter. 
 
ÄVAB redovisar ett resultat 2009 på 545 tkr. 
Resultatet 2008, -1, 4 mnkr, belastades bl.a. 
av övergångskostnader med 300 tkr.    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto: Karl Albin 
 

 
 

Hårstaområdet, Skutskär – ett av Älvkarlebyhus’ bostadsområden byggt 1969-1972. Planering pågår för upprust-
ning av området.  
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 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 
 2008 2008 2009 2009 
      
Verksamheternas intäkter 80 243 140 938 58 514 135 676 
Verksamheternas kostnader -448 898 -488 146 -443 518 -495 051 
Avskrivningar -12 154 -24 009 -10 345 -21 018 
Nedskrivningar -3 623 -6 818 -61 -61 
      
Verksamheternas nettokostnader -384 433 -378 035 -395 410 -380 453 
      
Skatteintäkter 333 469 333 469 334 266 334 266 
Kommunalekonomisk utjämning 52 701 52 701 51 831 51 831 
Kommunal fastighetsavg. 11 977 11 977 14 294 14 294 
Finansiella intäkter 3 532 2 213 3 734 478 
Finansiella kostnader -7 376 -13 353 -4 039 -5 334 
      
Resultat före extraordinära poster 9 870 8 972 4 676 15 082 
      
Extraordinära intäkter      
Extraordinära kostnader      
      
Skattekostnader  -76  190 
      
ÅRETS RESULTAT 9 870 8 897 4 676 15 272 
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  Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 
 Not 2008 2008 2009 2009 

       
TILLGÅNGAR       
       
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar 1 0 976    
Materiella anläggningstillgångar       
   Mark, byggn o tekniska anläggn  167 480 540 051 190 338 494 671 
   Maskiner och inventarier  9 208 12 216 10 036 13 952 
Finansiella anläggningstillgångar 2 110 229 6 970 67 938 33 330 
Summa anläggningstillgångar  286 918 560 214 268 312 541 953 
       
Omsättningstillgångar       
Förråd m m  23 1 052 40 40 
Fordringar   31 852 40 575 33 085 34 218 
Kortfristiga placeringar  812 1 250 848 848 
Kassa och bank   22 450 31 090 62 733 80 241 
Summa omsättningstillgångar  55 136 73 966 96 706 115 347 
       
SUMMA TILLGÅNGAR  342 053 634 180 365 018 657 300 
       
       
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER     
       
Eget kapital 3 101 650 256 804 106 326 271 798 
Därav årets resultat  9 870 8 897 4 676 15 272 
       
Avsättningar       
Pensioner  13 480 13 480 16 646 16 646 
Övriga avsättningar  1 125 2 625 555 555 
Latent skatt  - 8 971 - 1 004 
Summa avsättningar  14 605 25 076 17 201 18 206 
       
Skulder       
Långfristiga skulder  144 124 236 305 147 460 251 205 
Kortfristiga skulder  81 674 115 994 94 031 116 090 
Summa skulder  225 798 352 299 241 491 367 295 
       
SUMMA EGET KAPITAL,        
AVSÄTTNINGAR, SKULDER  342 053 634 180 365 018 657 300 
       
       
       
Ansvarsförbindelser för pensioner 4 211 632 211 632 214 413 214 413 
Borgensförbindelser 5 111 892 8 543 111 166 7 573 
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  Koncernen Koncernen 
Not  2008 2009 

     
1 Immateriella anläggningstillgångar    
 Kommunhuskoncernen:    
 Balanserade utgifter för programvara 976 0 
     

2 Finansiella anläggningstillgångar    
 Kommunen:    
 FSF AB 2 000 2 000 
 Aktier och andelar i externa föreningar och företag 62 60 
 Revers Gästrike Räddningstjänst 777 777 
 HSB BRF 203 47 0 
 Övriga värdepapper 20 0 
 Kommuninvest 0 420 
 Aktier i Gästrike Vatten  AB 500 500 
 AB Älvkarlebyhus:    
 Depositioner 1 398 1 398 
 Andelar i intresseföretag 40 40 
 Kommunhuskoncernen:    
 Aktier i Bionär AB  28 135 
 Andelar 2 126 0 
 Summa finansiella anläggningstillgångar 6 970 33 330 
     

3 Eget kapital    
 Ingående eget kapital 247 809 256 804 
 Justering ingående EK ÄFAB  -261 
 Aktiekapital Älvkarleby Vatten AB 99 - 
 Grundfond stiftelsen Ä-byhus  -17 
 Utbetalda utdelningar -   
 Årets resultat 8 897 15 272 
 Utgående eget kapital 256 804 271 798 
     

4 Ansvarsförbindelser för pensioner    
 Se not 25 till kommunens årsredovisning.    
     

5 Borgensförbindelser    
 Kommunen    
 Kommunalt förlustansvar 40 % av låneskulden 487 352 
 Bostadsrättsföreningar 6 909 6 152 
 Övriga borgensförbindelser 1 011 911 
 AB Älvkarlebyhus    
 Fastigo 136 158 
 Summa borgensförbindelser 8 543 7 573 
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  Koncernen  Koncernen  
  2008 2009 
     
Rörelsekapital -42 028 -744 
     
Anläggningskapital 309 304 272 542 
     
Eget kapital 256 804 271 798 
     
Balanslikviditet (%) 64 99 
     
Soliditet (%) 40 41 
     
Eget kapital per invånare i kronor 28 332 29 973 
     
Lån i banker och andra kreditinstitut 246 507 257 605 
därav bokfört som kortfristig skuld 10 198 6 400 
     
Lån per invånare i kronor 27 196 28 408 
     
    

 
 

Verksamhetspartners 

    
Kommunal verksamhet som under 2009 bedrivits av andra juridiska personer:  
    
Upplands Lokaltrafik AB   
 Regional kollektivtrafik   
    
Kommunalförbundet Gästrike Räddningstjänst   
 Räddningstjänst   
    
Kommunalförbundet Gästrike Återvinnare   
 Renhållning, återvinning   
    
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg   
 Upphandlingar   
    
Konsument Gästrikland   
 Konsumentvägledning   
    
Previa AB   
 Företagshälsovård   
    
Älvboda Friskola    

 Fritidshem, förskoleklass, grundskola   
     
Gästrike Vatten AB & Älvkarleby Vatten AB   

 Vatten- och avloppsverksamhet   
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Fr.o.m. 1998 gäller den nya redovisningslagen 
som ger ett regelsystem för hur kommunens 
redovisning och bokföring ska ordnas. Lagen 
behandlar bl a regler för: löpande bokföring, 
årsredovisning och värderingsregler. 
 
I 2009 års bokföring och bokslut har lagen 
tillämpats. Nedan följer en kort beskrivning av 
vissa principer som påverkar bokslut och redo-
visning. 
 
Leverantörsfakturor på väsentliga belopp som 
inkommit efter årsskiftet men är hänförliga till 
redovisningsåret, har skuldbokförts och belast-
ar 2009 års redovisning. 
 
Kostnadsräntor hänförliga till redovisningsåret 
har skuldbokförts och belastar 2009 års redo-
visning. 
 
Statsbidrag, landstingsersättningar och utställ-
da fakturor på avgifter och ersättningar har 
fordringsbokförts och tillgodogjorts redovisnin-
gsåret. 
 
Löner, semesterersättningar m.m. redovisas 
enligt kontantmetoden. Timanställdas decemb-
erlöner, som betalas ut i januari, kostnadsbok-
förs intjänandeåret.  
 
Sociala avgifter har bokförts i form av ett 
procentuellt personalomkostnadspålägg i sam-
band med löneredovisningen. Personalomkost-
nadspålägg har interndebiterats förvalt-
ningarna med följande procentpåslag: förtro-
endevalda 32,82 %, uppdragstagare 36,77 % 
och anställda på kommunala avtalsområdet 
43,36 %. 
 
Anläggningstillgångarna är upptagna till an-
skaffningsvärde minus investeringsbidrag, för-
säljningar och gjorda avskrivningar. 
 
Fr.o.m. 2008 har kommunen bytt redovisnings-
princip när det gäller avskrivning av anlägg-
ningstillgångar. Avskrivningar påbörjas nu, i 
enlighet med RKR 11:1, månaden efter det att 
tillgången tagits i bruk. (RKR = Rådet för 
Kommunal Redovisning.) 
 
Avskrivningarna beräknas på anskaffnings-
värde minus investeringsbidrag. Avskrivnings-
tiderna ligger inom de intervall som föreslås av 
RKR.   
 
 
 
 
 

Samtliga av kommunens leasingavtal klassi-
ficeras idag som operationella. Upplysningar 
om årets leasingavgifter samt framtida 
åtaganden, enligt de avtal som finns tecknade 
idag, lämnas i not. 
 
Intjänande av semester redovisas månadsvis 
under verksamhetens kostnader i resultaträk-
ningen och uttagen semester redovisas i ba-
lansräkningen.  
 
Årets avsättning för pensioner redovisas i 
resultaträkningen samt även löneskatt på den-
samma med 24,26 %. Pensionsåtaganden 
enligt avtal före 1998 återfinns som ansvarsför-
bindelse. 
 
Investeringar ska ha en varaktighet på minst 3 
år och utgift på minst 0,5 basbelopp.  
 
Den kommunalskatt som är bokförd i 2009 års 
bokföring avser slutavräkning för 2008, prel-
iminära kommunal skattemedel för år 2009 och 
prognos för slutavräkning för 2009. 
 
Vid diskrepans i redovisningsprinciper mellan 
kommunen och de kommunala bolagen, är det 
den kommunala principen som används i den 
sammanställda redovisningen  
 
Redovisningsmodell 
Nedan beskrivs redovisningsmodellens olika 
delar och sambandet mellan dessa. I driftredo-
visningen beskrivs de enskilda verksamhe-
ternas budgeterade respektive redovisade 
kostnader och intäkter.  
 
Resultaträkningen utgår från intäkterna och 
kostnaderna i driftredovisningen sedan dess 
summor justerats med interna poster.  
 
Investeringarna redovisas nämndvis. Investe-
ringsredovisningen summeras till posten netto-
investeringar. Det är därmed en specifikation 
av samma post i kassaflödesanalysen. 
 
Resultaträkningen redovisar intäkter och 
kostnader samt visar hur förändringen av eget 
kapital uppkommit. Denna förändring kan 
också erhållas genom att jämföra eget kapital 
mellan två redovisningsår.  Undantag från 
detta kan uppkomma vid byte av redo-
visningsprinciper, när direktbokföring mot eget 
kapital kan förekomma.  
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Kassaflödesanalysen ger upplysning om hur 
medel har tillförts och hur dessa använts. Ett 
positivt saldo i kassaflödesanalysen innebär 
således att en del av de tillförda medlen an-
vänts till att förstärka de likvida medlen. 
 
I balansräkningen redovisas kommunens fina-
nsiella ställning vid en viss tidpunkt. Här redo-
visas hur kommunens kapital har använts och 
hur det har anskaffats. Kapitalet används till 
olika slags tillgångar som finansieras antingen 
av skulder och/eller eget kapital. 
 
Balansräkningens tillgångssida uppdelas i om-
sättningstillgångar och anläggningstillgångar. 
Omsättningstillgångar består av likvida medel 
och tillgångar som på kort tid kan omvandlas 
till likvida medel. Anläggningstillgångar är fast 
och lös egendom avsedd för stadigvarande 
innehav t.ex. byggnader, maskiner och fordon. 
 
Skulderna uppdelas i långfristiga respektive 
kortfristiga skulder beroende på skuldernas 
löptid.  Med kortfristiga avses i princip sådana 
som förfaller inom ett år från balansdagen.   
 
Eget kapital är differensen mellan tillgångar 
och skulder och indelas i rörelsekapital och 
anläggningskapital.  
 
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 anläggningstill-
gångar och långfristiga skulder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DRIFTREDOVISNING 
Budgeterade och redovisade kostnader och  
intäkter för löpande verksamhet. 
 
 
 
RESULTATRÄKNING 
Intäkter - Kostnader  
= förändring av eget kapital 
 
 
 
BALANSRÄKNING 
Anläggningstillgångar 
Omsättningstillgångar 
Eget kapital 
Avsättningar 
Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 
 
 
 
KASSAFLÖDESANALYS 
Tillförda likvida medel - använda likvida medel 
= Förändring av likvida medel 
 
 
 
INVESTERINGSREDOVISNING 
Nettoinvesteringar  
= årets investeringar - investeringsbidrag. 
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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 
avskrivningstiden är vald att ske. En maskin 
som köptes för t ex 100 000 kronor och av-
skrivningen sker på fem år, blir avskrivningen 
20 000 kronor år (100 000/5). 
 
Avsättning 
Pengar sätts av för en skuld som uppstått men 
som ännu inte behöver betalas. Denna 
reservation görs för t ex skatteskulder som ska 
betalas. Vanligt är bl a att pengar för att betala 
pensioner till personalen i framtiden avsätts. 
 
Balansräkning 
Visar värdet på kommunens tillgångar, skulder 
och eget kapital, som det var på sista dagen 
för året. Den dagen benämns också balans-
dagen. 
  
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 omflyttni-
ngar får ske. 
 
Extraordinär intäkt/kostnad 
Intäkter och/eller kostnader som påverkar res-
ultatet men inte anses normala för verksam-
heten. 
 
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 lik-
vida medel under året. 
 
Kostnad 
Är utgifterna för de resurser kommunen/ före-
tagen 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 kort-
siktiga skulderna och löpande utgifter. 
 
Mnkr 
Miljontal kronor 
 
Nettokostnad 
Netto innebär efter avdrag. Nettokostnad för 
kommunen blir således driftkostnader efter 
avdrag för driftbidrag, avgifter samt ersättni-
ngar. 
 
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



 

 



 

 

 

 
 


