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I vår kommun sätts skolan och ungdomarna i 
första rummet. De är vår framtid och jag ser 
det nu som min mest prioriterade uppgift att se 
till att de har en god grund att stå på för att 
lyckas senare i livet. Verksamheten jobbar på 
många plan för en vidareutveckling av förskola 
och skola. Som ett led i att förbättra förut-
sättningarna för våra unga kommer vi inom en 
snar framtid att laga all mat på plats, och på så 
sätt skapa bra förutsättningar att servera 
hälsosam och välsmakande mat.  
 
Då vi nu sätter de ungas väl i centrum, betyder 
det inte att vi ska göra avkall på en bra omsorg 
för våra äldre. Jag anser att det är viktigt att 
fortsätta utveckla en bra omsorg, både i våra 
boenden och inom hemtjänsten. En utredning 
är initierad av hur våra boenden bör se ut i 
framtiden med den utveckling som pekar på att 
allt fler av våra äldre kan bo hemma längre upp 
i åldrarna. 
 
Fler boende i kommunen skulle öka möjlig-
heten för att på sikt kunna utveckla samhället. 
För att lyckas locka fler att flytta hit och göra 
det attraktivt att bo kvar, måste vi ha bra ar-
betstillfällen och bra boendemiljöer. Därför för-
stärks nu våra resurser för att kunna exploa-
tera nya områden för byggande. Med de för-
hållandevis små resurser som en kommun av 
vår storlek har, är det min mening att samar-
betet med näringslivet behöver förstärkas, för 
att på sikt öka möjligheterna för fler arbets-
tillfällen. 
 
Om vi lyckas få fler bra arbetstillfällen i vår 
kommun ökar behovet att skapa ännu bättre 
möjligheter till arbetspendling både till Gävle 
och söderut mot Uppsala. Bra bussförbindelser 
och tätare turer med Upptåget ligger därför 
högt på vår agenda.  
 
För att vara en attraktiv kommun för boende 
och företagande krävs förutom en bra skola, 
bra boendemiljöer och bra kommunikationer, 
även att vi arbetar för att stärka folkhälsan. 
Under 2011 har ytterligare steg tagits för att 
sätta fokus på detta viktiga område. Ett 
exempel på det är en gemensam resurs med 
Landstinget. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambitionerna är höga att göra en bra kommun 
ännu bättre. Det finns många goda förut-
sättningar, inte minst vår vackra natur. Under 
det år som varit har vi tillsammans kommit en 
god bit på väg. Med våra relativt små ekono-
miska medel, måste alla alltid ha ett tänkande 
att hantera skattemedlen på ett effektivt sätt. 
Det är grunden för en fortsatt utveckling av vår 
kommun.  
 
Jag vill även passa på tillfället att tacka alla 
anställda och förtroendevalda för ett engagerat 
och gott utfört arbete för kommunmedborgar-
nas bästa.  
 
 
Inga-Lil Tegelberg 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Omvärlden 
 

Konjunkturen 

Efter den senaste globala finanskrisen följde snabbt 
en statsfinansiell skuldkris med utbredning främst i 
södra Europa och specifikt Grekland. De finansiella 
systemen är en viktig del i dagens samhälle och 
störningar kan bli dyra för medborgarna. Därför vid-
tar nu både internationella valutafonden (IMF) och 
europakten via stabilitetsmekanismen ESFS och se-
nare ESM åtgärder för att stödja i första hand Grek-
land.  
 
En finansiell kris hotar grundläggande samhällsfunk-
tioner. För att minimera risken för framtida finans-
kriser, har den s.k. Baselkommittén arbetat fram ett 
nytt omfattande regelverk, Basel III, för att stärka 
bankernas förmåga att stå emot förluster. Basel III, 
som ska införas under de närmaste åren, innebär att 
bankerna måste förbättra sin kapitalbildning, samt 
att helt nya krav ställs på bankernas likviditet. (Källa: 
Riksbanken - Den nya bankregleringen Basel III.) 
 
I Sverige kommer riksbanken att ställa ännu högre 
krav på bankerna än Basel III ställer. Skälet är att vi 
är extra utsatt p.g.a. vår förhållandevis stora bank-
sektor.  
 
Sverige har stabila offentliga finanser, men påver-
kas ändå kraftigt av den ekonomiska utvecklingen i 
omvärlden. Mats Kinnwall, chefekonom på Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) har i en intervju i 
Kommuninvests kundtidning ”dialog” (nr 4/2011) 
sagt att utvecklingen i Sverige och världen går i tan-
dem. Svensk BNP*/ är till 90 % korrelerat till EU-om-
rådets BNP och svensk sysselsättning är till 90 % 
korrelerat till BNP och till 70 % korrelerat med skat-
teunderlaget. Detta ger sammanräknat, att cirka 60 
% av skatteunderlaget är omvärldskorrelerat. Det 
som händer i Grekland påverkar alltså Älvkarleby 
kommun. 
   
Ett orosmoment i den svenska ekonomin som vissa 
aktörer, bl.a. EU-kommissionen, har framfört, är de 
svenska hushållens höga skuldsättning. Olika åtgär-
der, t.ex. amorteringskrav på bolån, för att minska 
upplåningen har diskuterats i olika sammanhang. 
Uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar, 
att hushållens låntagande fortsätter att öka, men att 
ökningstakten har avtagit något under senaste året. 
T.ex. var nyupplåningen 2011 24 % lägre än året 
före.  
 
Den ekonomiska aktiviteten i Sverige avtog under 
senare delen av 2011. Industriproduktionen och ex-
porten sjönk och BNP minskade under kvartal 4 
med 1,1 % jämfört med kvartal 3. Under hela 2011 
steg BNP med 3,9 %. Under 2010 steg BNP med  

 
6,1 % (reviderat från tidigare angivna 5,6 %). 
 
Kommunernas skatteintäkter är starkt beroende av 
sysselsättningsutvecklingen. Tillväxten av skatteme-
del beror främst på antalet arbetade timmar och ut-
vecklingen av timlönen. Efter en tid med förbättrad 
arbetsmarknad, har arbetslösheten åter börjat öka 
och SKL anger i en nyligen publicerad prognos, att 
sysselsättningen under 2013 beräknas sjunka med 
0,5 % jämfört med 2011. Den försämrade 
arbetsmarknaden leder även till att hushållens be-
hov av försörjningsstöd ökar och andra negativa ef-
fekter. 
 
Trots nedgången i sysselsättningen som en effekt 
av finanskrisen 2008, klarade kommunerna, gene-
rellt, ekonomin bra 2009-2010 tack vare en kost-
nadsanpassning och extra statliga stöd, men 2011 
blev det ekonomiska utfallet sämre. Enligt prelimi-
nära uppgifter från SKL blev det samlade resultatet 
för de svenska kommunerna och landstingen/regio-
nerna 6,3 miljarder kronor (mdkr). Kommunerna re-
dovisar ett positivt resultat på 8,8 mdkr och lands-
tingen/regionerna -2,5 mdkr. Drygt fyrtio kommuner 
och alla utom tre landsting/regioner redovisar nega-
tiva resultat.  
 

*/ Bruttonationalprodukten – ett ekonomiskt mått på ett lands pro-
duktion av varor och tjänster. Vid kalenderkorrigering regleras för 
skillnader i antalet arbetsdagar i förhållande till jämförelsekvartal-
halvår. (Ingen kalenderkorrigering sker för helår.)  
 
Älvkarleby kommun 
 
För första gången sedan 2003 redovisar Älvkarleby 
kommun ett negativt ekonomiskt resultat, -1,6 miljo-
ner kronor (mnkr) (2010 uppgick resultatet till 14,4 
mnkr inkluderande realisationsvinster på 11,7 mnkr). 
Årets resultatet är inte förenligt med god ekonomisk 
hushållning. För att uppnå det hade behövts ett 
resultat på minst 7-8 mnkr. Det bör ändå nämnas, 
att kommunen under 2011 har vidtagit åtgärder, 
som genererat engångskostnader på drygt 5 mnkr. 
Dessa åtgärder bedöms ge lägre framtida kostnader 
om cirka 1,5 mnkr årligen. Åtgärderna avser rivning 
av de s.k. Harnäsvillorna, flyttning av tekniska avdel-
ningens och arbetsmarknadsarenans (AmA) lokaler 
från f.d. kommunförrådet till Skutskärs IP, samt infö-
rande av nytt personalsystem. För att kommunen i 
framtiden ska nå en acceptabel resultatnivå, krävs 
fortsatta och intensifierade åtgärder för att minska 
kostnaderna. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutade 
under 2011 att sänka den s.k. diskonteringsräntan 
för beräkning av nuvärdet av kommunens pensions-
åtaganden, vilket har medfört en extra pensions-
kostnad för året med 2,7 mnkr. Offentligt 
finansierade verksamheter, oavsett om de  
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bedrivs i offentlig eller privat regi, har på ett eller an-
nat sätt att göra med folkhälsan. I Älvkarleby är en 
förbättrad folkhälsa sedan flera år ett tydligt uttalat 
politiskt mål. Några specifikt uttalade områden är 
förbättrade resultat för skoleleverna, minskad drog-
användning och minskat behov av försörjningsstöd. 
Det är för tidigt att redan nu kunna urskilja tydliga re-
sultat, även om resultaten i skolorna 2011 blev bätt-
re än de senaste åren. För att kommunen ska nå 
långsiktiga och uthålliga effekter, måste vi ha fortsatt 
hög fokus på att arbeta med rätt saker.  
 
 

Befolkning 

Efter några år med negativ befolkningsutveckling 
vände utveckling marginellt uppåt under 2009. 
Under 2010 fortsatte den positiva utvecklingen för 
att åter vända nedåt under 2011. I tabellen nedan 
anges befolkningen per 31 december respektive år. 
 

Befolkningsutveckling 2007-2011
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Flyttnings- och födelsenetto 2011 

Under året flyttade 536 personer in i kommunen och 
542 flyttade ut, vilket ger ett utflyttningsnetto på 6 
personer. Under året föddes 90 och 98 avled.  
 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Under 2011 nyregistrerades 35 nya företag i kom-
munen. Det ger 3,9 nya företag per 1 000 invånare, 
vilket innebär en delad 240:e plats bland landets 
290 kommuner. 2010 bildades 38 nya företag vilket 
gav plats 204. (Källa: Nyföretagarbarometern, Nyföre-
tagarCentrum.) Nyetableringen är genom åren låg i 
kommunen. Företagandet är av mycket stor vikt för 
kommunen och dess invånare och att arbeta för ett 
ökat företagande och förbättrad arbetsmarknad är 
därför en av kommunens största utmaningar. 
 
Antalet öppet arbetslösa (16-64 år) i kommunen, 
som tidigare sjunkit under flera år, steg under 2009 
som en följd av lågkonjunkturen och uppgick 2009-
12-31 till 247. Under 2010 sjönk antalet öppet 
arbetslösa till 209 och minskningen fortsatte under 
2011 till 204   (-2,4 %). Däremot ökade antalet lång-
tidsarbetslösa, från 52 till 57. Antalet inskrivna i 
arbetsmarknadsprogram har minskat något under 
året, 235 personer per 31 december jämfört med 
243 personer ett år tidigare. Totalt minskade antalet  

 
arbetslösa och personer i olika program något från 
452 i december 2010 till 439 i december 2011. Det 
är något fler män än kvinnor som är arbetslösa och 
inskrivna i program.  
 
Även arbetslösheten bland ungdomar 18-24 år har 
minskat något. Öppet arbetslösa uppgick i decem-
ber 2011 och 2010 till 34 respektive 39 st.  
 
Antalet inskrivna ungdomar i program har minskat 
mellan åren, från 105 till 95.  
 
Tabellen nedan visar arbetslösheten 2011, personer 
16-64 år. 
 
Arbetslösa  Älvkarleby Uppsala län Riket 
Öppet 3,4 % 2,7 % 3,4 % 
I program 3,9 % 1,9 % 2,8 % 
Totalt 7,3 % 4,6 % 6,2 % 

 
Källa: Arbetsförmedlingen 
 
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 än bara 
försörjningsproblem. Kommunens arbetsmarknads-
arena arbetar, i samverkan med Arbetsförmed-
lingen, intensivt med att genom individuellt anpas-
sade aktiviteter få arbetslösa i sysselsättning. Kom-
munen måste också arbeta vidare med att skapa 
motivation bland invånarna till högre utbildning och 
att utveckla företagandet. En förbättrad arbetsmark-
nad med minskad arbetslöshet bidrar på flera sätt till 
en bättre folkhälsa. Vi känner oro för hur den senas-
te tidens försämrade arbetsmarknad kan komma att 
påverka Älvkarleby kommun.  
 
Infrastruktur 

Resandefrekvensen på Upptåget har överträffat för-
väntningarna. Sedan Upptåget 2006 började trafike-
ra sträckan Tierp-Gävle, har turtätheten utökats och 
en ytterligare utökning planeras till december 2012. 
Även en utökad godstrafik på järnvägen genom 
kommunen är önskvärd. En begränsande faktor för 
tågtrafiken är avsaknaden av dubbelspår mellan 
Skutskär och Furuvik. Banverkets ursprungliga tid-
plan för byggandet av dubbelspår har i omgångar 
skjutits framåt. Det är mycket olyckligt och det pågår 
politiska påtryckningar från både Uppsala län och 
Gävleborgs län för att skynda på byggandet.  
 
När det gäller boendet, så måste vi få en bättre 
balans mellan utbud och efterfrågan. Invånare i 
kommunen som vill byta boende och människor 
som vill flytta till kommunen ska här kunna finna en 
attraktiv bostad. Den nya lagstiftningen för allmän- 
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nyttiga kommunala bostadsaktiebolag med krav på 
lönsamhet i varje enskilt objekt, innebär i en 
kommun som vår, med mycket begränsad fastig-
hetsmarknad, stora problem att initiera och sätta 
igång angeläget nybyggande och upprustning av 
befintligt fastighetsbestånd. Arbetet med att hitta 
framkomliga lösningar måste därför intensifieras. 
 
Politisk sammansättning 

Nedanstående tabell visar den politiska samman-
sättningen i kommunfullmäktige föregående och in-
nevarande mandatperiod. 
 
I Älvkarleby kommun är den politiska sammansätt-
ningen tämligen stabil, med bara små förändringar 
mellan mandatperioderna. 
 
 

Parti 2006-
2010 

2010-
2014

Socialdemokraterna 14 14
Moderata Samlingspartiet 4 5
Kommunens Väl 4 4
Folkpartiet Liberalerna 2 1
Vänsterpartiet 2 2
Sverigedemokraterna 2 2
Centerpartiet 1 2
Kristdemokraterna 1 -
Miljöpartiet 1 1
Summor 31 31

 

 
 

 

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 
 

En redogörelse för uppfyllelse av fullmäktiges mål 
sker i ett särskilt avsnitt i årsredovisningen (sidorna 
32-34). Redovisning av uppdrag sker under respek-
tive nämnd. Här ges bara några korta övergripande 
kommentarer samt några specifika kommentarer om 
ett par av målen.  
 

Flera mål och uppdrag blev inte uppfyllda/utförda 
under 2011.  Angreppssättet måste därför ändras, 
för att nå ett bättre och snabbare resultat. Även 
vissa målformuleringar kan behöva ses över, för att 
förtydliga uppdraget och underlätta bedömningen av 
måluppfyllelsen. Det bör också noteras, att flertalet 
mål inte kan uppnås på ett år. Den årliga redovis-
ningen är då mer en kontroll av att riktningen är den 
rätta. 
 
Mål: 2/4/6-programmet 

Ur målformuleringen: ”Verksamheten ska blir kost-
nadseffektivare till bibehållen servicenivå enligt 
2/4/6-beslutet, d.v.s. 12 % av kostnadsmassan ska 
bort 2009-2011." 
 
Utgångspunkt för beräkningarna har varit nämnd-
ernas nettokostnader 2008, 389 miljoner kronor 
(mnkr).  

 
För perioden 2009 - 2011 innebar 12 % nära 47 
mnkr. Totalt för kommunen minskade dock kost-
nadsmassan perioden 2009-2011 cirka 24 mnkr, 
vilket motsvarar knappt 50 %. Målet uppnåddes 
alltså inte. Den kostnadsmassa som trots allt 
minskats är betydande och vi kan se många positiva 
effekter av 2/4/6-programmet. Inte minst har medve-
tenheten om behovet av att använda befintliga 
resurser på bästa sätt spridits i organisationen.  
 
 

Mål: Skolan och förskolan 

Under en tid har resultaten i skolan varit klart 
otillfredsställande. Fokus i skolarbetet har nu tydli-
gare riktats mot uppfyllelse av ställda kunskapsmål. 
Resultaten förbättrades också under 2011. Uppdra-
get är nu att detta inte bara ska vara en tillfällig för-
bättring, utan att arbetet ska leda till ett tydligt trend-
brott. 

Ekonomisk översikt 

Årets resultat 

Kommunen redovisade 2011 ett ekonomiskt resultat 
på -1,6 mnkr (budget 3,1 mnkr). Det är första gån-
gen sedan 2003 som kommunen redovisar ett nega-
tivt resultat. Som redovisas på sidan 3 har flera 
kostnadskrävande åtgärder, vilka belastar resultatet 
för 2011, vidtagits under 2011, men som vi bedömer 
kommer att generera lägre framtida kostnader.  
 
Åtgärderna avser nya lokaler för arbetsmarknads-
arenan och tekniska avdelningen som möjliggjort ut-
flyttning från hyrda lokaler vid f.d. kommunförrådet. 
Även rivning av villorna i Harnäs med nedskrivning 
av bokförda värden. Därutöver har diskonterings-
räntan för beräkning av nuvärdet av pensionsskul-
den sänkts, innebärande ett högre kalkylerat nuvär-
de av pensionsförpliktelserna och därmed också en 
engångsbelastning på resultatet med 2,7 mnkr.  
 
Även fortsättningsvis måste sådana åtgärder vidtas, 
men då utan att resultatmålet äventyras.    
 

Årets resultat 5-årsöversikt
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Balanskravet 

Kommunallagen kräver att om kostnaderna översti-
ger intäkterna, ska resultatet regleras under de kom-
mande tre åren, så att det egna kapitalet återställs.  
 
Inget underskott från tidigare år återstod att balan-
sera 2011. Kommunallagen medger dock, att full-
mäktige får besluta att reglering av ett negativt 
resultat inte ska göras, bl.a. om synnerliga skäl före-
ligger.  
 
Fullmäktige bedömer, att resultatbelastningen av 
sänkt diskonteringsränta (se föregående avsnitt) ska 
räknas bort vid beräkning av balanskravsresultatet. 
Synnerliga skäl föreligger då engångseffekten åter-
speglar ett mycket långsiktigt åtagande, cirka 40-50 
år, och balanskravets regler har ett perspektiv på 1-
3 år. Resultat att stämma av mot balanskravet blir 
därför -1,6+2,7 = 1,1 mnkr, d.v.s. inget negativt re-
sultat uppstår att balansera kommande år.  
 
Nämndernas budgetutfall 

Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 
redovisar mindre budgetöverskott. Underskott inom 
driftprojekt beror huvudsakligen på att införandet av 
nytt personalsystem blev cirka 600 tkr dyrare än 
budgeterat, bl.a. genom behov av extra köp av kon-
sulttjänster.  
 
Utbildnings- och omsorgsnämnden redovisar ett ne-
gativt utfall på 2,8 mnkr. Utbildningssidan visar ett 
positivt utfall på 3,8 mnkr, varav intraprenaden Kun-
Da (vuxenutbildningen) svarar för nära hälften. Det 
stora budgetöverskridandet svarar individ- och famil-
jeomsorgen för, -6,4 mnkr. Många placeringar av 
barn/unga och vuxna missbrukare liksom höga kost-
nader för försörjningsstöd har orsakat underskottet.  
 
Budgetavvikelserna för revisionen, kommunstyrel-
sen och nämnderna fördelar sig enligt följande: 
 

Budgetavvikelser mnkr/år  2010 2011
Revision 0,0 0,0
Kommunstyrelse 1,6 0,4
Samhällsbyggnadsnämnd 0,0 0,4
Utbildnings- och omsorgsnämnd -0,7 -2,8
Driftbudgetprojekt 1,7 -0,8
Summor 2,6 -2,8
 
I övrigt hänvisas till respektive nämnds verksam-
hetsberättelse.  
 
Verksamheternas kostnader   

Bortsett från skatteutdebiteringen kan kommunen 
bara i mindre utsträckning påverka intäktssidan. Det 
är därför av stor vikt, att kostnadsutvecklingen kan 
kontrolleras.  
 

 
 
 

Verksamheternas nettokostnader enligt resultaträk-
ningen ökade med 4,4 % mellan 2010 och 2011. 
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 
och fastighetsavgifter, som bl.a. ska finansiera net-
tokostnaderna, ökade endast med 1,6 %. Effekten 
av dessa förhållanden syns i det negativa resultatet. 
Långsiktigt kan inte nettokostnaderna tillåtas att öka 
snabbare än summan av skatteintäkter, utjämning 
och fastighetsavgift. Kommunen behöver vända ut-
vecklingen.  
 

Finansiella mål 

Kommunfullmäktige antog nedanstående finansiella  
mål för 2011.  
 
Kriterier Mål Utfall
Årets resultat (mnkr)               4,0 -1,6
Likvida medel (mnkr) 15,0 0,0
Soliditet (%) 40 32
 

I likvida medel i sammanställningen ovan ingår inte kortfristiga 
placeringar på 877 tkr. 
 
Inget av de tre finansiella målen för året uppfylldes. 
Det negativa resultatet påverkar naturligtvis mål-
uppfyllelsen för de övriga målen. De likvida medlen 
påverkas även av att anläggningslånen minskat 
med drygt 18 mnkr och att kommunen vid årsskiftet 
har en större fordran, 12,0 mnkr, på staten för 
skattemedel. Fordran består dels av 5,6 mnkr i slut-
avräkning för 2010, dels preliminärt 6,4 mnkr i slut-
avräkning för 2011. Regleringar sker i januari 2012 
respektive 2013.  
 
Soliditet 

Soliditeten ökade under 2011 till 32 % trots det ne-
gativa resultatet. Det beror på en lägre balansom-
slutning, som ökar det egna kapitalets relativa stor-
lek av omslutningen.   
 

Soliditet
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Kommunen har genom åren haft en låg soliditet och  
målet är att successivt höja den, vilket också har 
skett. Som exempel kan nämnas, att för tio år sedan 
uppgick soliditeten till endast 23 %. En förhållande-
vis hög soliditet förbättrar den ekonomiska hand- 
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lingsfriheten. Ett vägt medelvärde för landets kom-
muner var 2010 52 % och för vårt läns kommuner 
var motsvarande värde 45 % och för kommungrup-
pen (förortskommuner till större städer) 50 %.   
 
Om avsättning skulle ske i balansräkningen för åta-
ganden för pensionsavtal före 1998 (se under ”Pen-
sionskostnader…” nedan), skulle kommunen drab-
bas av ett negativt eget kapital och därmed negativ 
soliditet, - 29 %. 
 
Rörelsekapital och likvida medel 

Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättnings-
tillgångar och kortfristiga skulder och visar kommu-
nens betalningsberedskap på kortare sikt.  
 
Per 2011-12-31 uppgick rörelsekapitalet till -18,3 
mnkr, d.v.s. de kortfristiga skulderna var större än 
omsättningstillgångarna. Per 2010-12-31 uppgick 
rörelsekapitalet till -3,2 mnkr. Försämringen mellan 
åren beror i stor utsträckning på att likvida medel 
har använts för att minska kommunens långfristiga 
skulder. Ett negativt rörelsekapital på den ovan 
redovisade nivån innebär dock ingen stor risk 
eftersom det är osannolikt att kommunen på kort tid 
ska tvingas infria de kortfristiga åtagandena. 
 
De likvida medlen, inkl. kortfristiga placeringar, har 
de senaste åren varit onödigt höga. För 2011 plane-
rades att de likvida medlen skulle minskas för att 
landa i nivå med det finansiella målet. Den minsk-
ning som genomfördes blev större än planerat, ned 
till 919 tkr. Vid åtskilliga perioder under året tvinga-
des kommunen att utnyttja avtalad bankkredit och 
vid årsskiftet var likviden utnyttjad med 300 tkr. Att 
minskningen blev större än planerat, beror dels på 
en kraftig minskning av anläggningslånen, dels en 
större fordran, 12,0 mnkr, på staten för skattemedel.  
 
Att nyttja krediten är en tämligen billig form av upp-
låning, så det innebär inget kostnadsmässigt prob-
lem jämfört med annan upplåning. Däremot finns 
risker att ha får låga likvida reserver, om inbetal-
ningar skulle strypas eller en större oväntad utbetal-
ning måste ske. Under 2012-2013 beräknas de likvi-
da medlen stiga till de fastställda målen.  
  
Upplåning  

Kommunens långfristiga upplåning uppgick vid års-
skiftet till 136,2 mnkr (158,3 mnkr). Den kortfristiga 
låneskulden, d.v.s. den del av lånen som amorteras 
inom ett år, uppgick till 8,7 mnkr (4,7 mnkr), varav 
0,3 mnkr avser utnyttjad bankkredit. Totala låne-
skulden minskade under året med 18,1 mnkr till 
144,8 mnkr. 
 
Av totala lånestocken enligt nedanstående diagram 
utgörs drygt 80 mnkr, 55 %, av korta räntebind-
ningstider (tolv månader och kortare). Per 2010-12- 

 
31 utgjorde 75 % korta räntebindningar.  
 
Av lånestocken har 33 mnkr kort kapitalbindningstid 
(tre månaders uppsägning från kreditgivaren). För 
resterande del av lånestocken är kapitalet bundet på 
längre tid – upp till fyra år. 
 
En lånestock som är balanserad när det gäller bind-
ningstider kan vara att föredra. Under flera år har 
kommunen haft placeringar med kraftig, och något 
riskabel, betoning på korta bindningstider. Vi har 
därför under 2011 gått mot en mer balanserad låne-
stock. 
 
 Den genomsnittliga räntesatsen var under året 3,16 
% (1,72 %). 
 

Anläggningslån 2007 - 2011 (inkl. kortfristig skuld)
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Avskrivningar och nedskrivningar  

Planenliga avskrivningar uppgick till 13,8 mnkr 
(12,0) mnkr. Ökningen från 2010 beror bl.a. på ned-
skrivningar för villorna i Harnäs med 1,2 mnkr. 
  
Investeringar 

Kommunens investeringar uppgick under året till 
14,5 mnkr (23,4 mnkr). Budget uppgick till 27,4 mnkr 
(41,0 mnkr). Ej förbrukade anslag vid årsskiftet, 12,9 
mnkr, avser bl.a. ej färdigställd byggnation i Rot-
skärsskolan och byte till kvicksilverfri vägbelysning. 
 
Större investeringar 2011 mnkr
Utökade lokaler Skutskärs IP 4,6
Kylanläggning ishallen i Skutskär  2,7
Byggnation Rotskärsskolan 1,1
IT-investeringar 1,0
  
I övrigt hänvisas till investeringsredovisningen på 
sidan 36. 
 

Pensionskostnader och pensionsåtaganden 

1998 gick kommunen över till att beräkna och redo-
visa pensionsskulden i enlighet med den lagreg-
lerade 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  
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resultat- och balansräkningarna. Även löneskatt på 
pensionsskulden redovisas.  
 
Den låga marknadsräntan har föranlett Sveriges 
Kommuner och Landsting och formellt dess VD att 
sänka den s.k. diskonteringsräntan för beräkning av 
nuvärdet av kommunens pensionsförpliktelser. 
Sänkningen resulterade i engångskostnader för 
pensionsavsättningarna på 2,7 mnkr och för 
ansvarsförbindelsen med 15,9 mnkr.  
 
Pensionskostnaderna uppgick 2011 till 28,1 mnkr 
(25,9 mnkr) inkl. löneskatt fördelat enligt tabellen på 
nästa sida. 
  

Pensionskostnader (mnkr) 2010 2011 

Pensionsutbetalningar 8,0 10,0
Avgiftsbestämd ålderspension  9,7 10,1
Skuldförändring exkl. ÖK-SAP 7,8 2,3
ÖK-SAP (särskild avtalspension) 0 2,1
Finansiell kostnad 0,4 3,6
Totalt (inkl löneskatt)  25,9 28,1

 
Ansvarsförbindelse, pensionsskuld m.m. per 31 de-
cember 2010 resp. 2011 i mnkr återfinns i tabellen 
nedan. Beloppen inkluderar särskild löneskatt.  
 

 
2001-02-09 avsatte kommunen 840 tkr i tre fonder 
inom Nordea; donationsmedelsfond, likviditetsinvest 
och tillväxtbolagsfond. Avsättningarna skedde i en-
lighet med av kommunfullmäktige fastställda före-
skrifter för förvaltning av pensionsmedel (kf 2000-
02-16, § 122). De årliga avkastningarna har tillförts 
kapitalet i fonderna. Marknadsvärdet 2011-12-31 var 
956 tkr, vilket ger en avkastning på 13,8 % sedan 
start. Under samma period har inkomstbasbeloppet 
stigit med 38,2 %. 2011 minskade marknadsvärdet 
med 19 tkr (1,9 %).   
 
Den låga avkastningen kommer att föranleda en 
omprövning av placeringarna. 
 
Borgensåtaganden 

Under de senaste åren har solidariskt borgensåta-
gande ingåtts för Kommuninvest (inte upptaget i 
sammanställningen nedan).  
 

 

 
Det är högst osannolikt att det solidariska borgens-
åtagandet för Kommuninvest till någon del ska be-
höva infrias. Kommuninvest har hög finansiell styrka 
och högsta rating från de båda kreditvärderingsinsti-
tuten Moody’s och Standard & Poor’s. Upplåning 
sker med betryggande säkerheter. 
 

AB Älvkarlebyhus har mycket hög soliditet och låg 
vakansgrad, 2 % per 31 december 2012, av det 
uthyrningsbara beståndet. Risken är liten att kom-
munen ska tvingas att infria borgensåtagandet  
 

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

Borgen per 31/12 mnkr  2010 2011
AB Älvkarlebyhus  93,3 86,2
Bostadsrättsföreningar 6,1 6,0
Egna hem 0,2 0,2
Övriga 1,1 1,0
Totalt 100,7 93,4
 

Skatteutdebitering 

Skatteutdebitering 2011 (totalt för både kommun 
och landsting samt enbart kommun) i Älvkarleby 
kommun i jämförelse med två närliggande kommu-
ner och vägt medelvärde för hela landet. 
 

Kommun 

        
Kommun och 

landsting  
Därav

kommun
Älvkarleby 33,05 22,68
Gävle  32,72 21,55
Tierp 31,45 21,08
Hela landet 31,55 20,73
 

Känslighetsanalys 

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

Åtgärd 
För-

ändring
Årseffekt

/mnkr
Skattehöjning- sänkning 1 kr  +/-15,2
Bruttokostnadsförändring 1 %  +/- 4,9
Löneökning inkl sociala avgifter 1 % 2,4
Räntehöjning- sänkning 1 %  +/- 1,4
 
 

Framtiden 

Förändringar kommer att ske inom kollektivtrafiken. 
En lag om kollektivtrafik träder i kraft 1 januari 2012. 
Lagen innebär ett samlat och trafikslagsövergri-
pande regelverk. Den nya lagstiftningen innebär, att 
kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska 
marknadssegment får etablera kommersiell kollek-
tivtrafik. Enligt lagen ska i varje län finnas en regio-
nal kollektivtrafikmyndighet, som ersätter nuvarande  
trafikhuvudmän. I Uppsala län tar landstinget ansva- 

Pensionsförpliktelser (mnkr)  2010 2011
1. Avsatt för pensioner 24,8 32,8
2. Ansvarsförbindelse 205,4 226,5
3. Avgiftsbestämd ålderspension 9,7 10,1
4.Totala pensionsförpliktelser 239,9 269,4
5. Pensionsmedel (bokfört värde) 0,9 0,9
6. Pensionsmedel (markn. värde) 1,0 1,0
Återlånade medel (p.4 ./. p.6) 238,9 268,4
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ret som denna myndighet och tar då över alla 
kostnader för kollektivtrafiken. Tidigare delades 
kostnaderna mellan landstinget och kommunerna. 
Kostnadsöverföringen till landstinget regleras ge-
nom en skatteväxling, där landstinget höjer skatten 
(0,49 kronor/skattekrona) och kommunerna sänker 
den lika mycket.  
 
Under hösten beslutade kommunfullmäktige att till-
sammans med Tierps kommun bilda en gemensam 
nämnd för IT-verksamheten (IT-Centrum) och till-
sammans med Tierps och Knivsta kommuner bilda 
en gemensam nämnd för lönehanteringen (Löne-
centrum). De gemensamma nämnderna börjar att 
fungera under 2012. Syftena är högre kvalitet och 
kompetens, minskad sårbarhet och, i förlängningen, 
lägre kostnader.    
 
Planering finns att under senare delen av 2012 ta 
emot kvotflyktingar. Kvotflyktingar är personer som 
är speciellt uttagna av UNHCR (FN:s flyktingorgan) 
och är i behov av skydd i Sverige.  
 
Under 2012 avslutas ”Växthuset”, ett arbetsmark-
nadsprojekt finansierat av Samordningsförbundet i 
Uppsala län. En ansökan om ett ”Växthuset 2” är på 
väg att lämnas in till Samordningsförbundet. Beviljas 
medel är det tänkt att projektet ska pågå i två år och 
omfatta personer i åldrarna 16-40 år. Med tanke på 
den mycket besvärliga arbetsmarknadssituationen i 
kommunen, särskilt för ungdomar, måste ett ”Växt-
huset 2” betraktas som mycket angeläget.  
 
Biblioteken i länet har tillsammans med Värmlands, 
Dalarnas och Gävleborgs län beviljats nästan tio 
miljoner kronor i EU-medel för angelägen kompe-
tensutveckling. 
 
Fördjupningar till översiktsplanen gällande vindkraft, 
strandskydd och militära riksintresseområden är un-
der framtagande.  
 
Från och med hösten 2013 kommer all matproduk-
tion som sker i kommunens regi, att tillredas på 
plats.  
 
Alltför många barn lever i en utsatt miljö och antalet 
placerade barn har stadigt ökat under de tre senaste 
åren. För många av barnen är placeringen utanför 
det egna hemmet som uppväxtplacering. Under 
2012 kommer tre placeringar att upphöra, men som 
alltid är det svårt att i förväg veta hur utvecklingen 
kommer att bli.   
 
Hemsjukvården ser en ökning av multisjuka både 
äldre och yngre, som behöver omfattande insatser 
från alla yrkeskategorier och främst från sjuksköt-
erskor. Det finns också ett ökat behov av stöd till  

 
yngre dementa och detta kommer att utredas under 
våren 2012. Även övrig demensverksamhet i 
kommunen kommer att ses över. 
 
Sveriges arbetsmarknad står inför stora pensionsav-
gångar de närmaste åren och det gäller naturligtvis 
även kommunerna. För arbetsgivaren Älvkarleby 
kommun kommer omkring 165, av cirka 700, an-
ställda att pensioneras till 2020. Beräkningarna ba-
seras på pensionering vid 65 års ålder. Det kommer 
att innebära en stor utmaning att återrekrytera per-
sonal med rätt kompetens, då konkurrensen om ar-
betskraften bli hård. För att lyckas måste Älvkarleby 
kommun externt framstå som en attraktiv arbets-
givare och kunna erbjuda konkurrenskraftiga anställ-
ningsvillkor.  
 
Programberedningen, med representanter från Sve-
riges Kommuner och Landsting (SKL) och den loka-
la nivån för de sju riksdagspartierna, har presenterat 
sitt arbete i skriften ”Framtidens utmaning – Välfär-
dens långsiktiga finansiering” (© SKL 2010). Bland 
slutsatserna kan nämnas: ”Vi är alla eniga om att 
finansieringen av välfärdstjänsterna kommer att bli 
en utmaning i framtiden och som fordrar att politiska 
beslut redan nu fattas i en långsiktig kontext.” /../. 
”Det är en genuint politisk fråga där partierna måste 
bekänna färg för väljarna. Men att sopa problemet 
under mattan och tro att det ordnar sig är definitivt 
ingen lösning.”  
 
Kommunen kommer framgent att mer fokuserat ar-
beta med granskning, controlling, av verksamheter-
na med strävan att än mer nyttja befintliga resurser 
på ett effektivt sätt.  
 
Ett annat 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.  

Sammanställd redovisning 

Ingående enheter 

I den sammanställda redovisningen ingår Älvkarleby 
kommun, AB Älvkarlebyhus (100 % ägande) och 
Älvkarleby Vatten AB (ÄbVAAB). ÄbVAAB är dot-
terbolag till Gästrike Vatten AB som äger 99 % av 
aktierna. Genom resterande aktie, en s.k. hembuds-
aktie, äger Älvkarleby kommun 100 % av rösterna, 
vilket innebär att kommunen betraktas ha ett avgö-
rande inflytande och bolaget alltså ska ingå i kon-
cernkonsolideringen. 
  
Ekonomi 

Koncernens konsoliderade resultat 2011 blev 585 
tkr (2010: -599 tkr). Resultaten för de enskilda bola-
gen framgår under respektive rubrik nedan.  
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Koncernens hade redan 2010 en betryggande soli-
ditet, 41 % . Per 31 december 2011 hade soliditeten 
ökat till 43 %. Det är Älvkarlebyhus’ höga soliditet 
som slår igenom för hela koncernen.  
 
Rörelsekapitalet minskade under året med 24,2 
mnkr till -37,4 mnkr. Det är en effekt av att kommu-
nen använt likvida medel för att minska de långfristi-
ga skulderna. För att inte skapa likvida problem, bör 
inte rörelsekapitalet minska ytterligare. 
 
De långfristiga skulderna uppgick 31 december till 
222,4 mnkr; 22,2 mnkr lägre än året innan.   
 
De båda ingående bolagens ekonomi inger inga far-
hågor för koncernen. Utmaningen ligger i att skapa 
förutsättningar, så att kommunens ekonomiska re-
sultat åter ska nå en rimlig nivå. 
 
Anställda 

Antalet månadsavlönade inom koncernen var vid 
årsskiftet 692 (694), vilket motsvarar cirka 614 (557) 
årsarbetare. Älvkarlebyhus har minskat sin 
personalstyrka med 3 årsarbetare. Övriga föränd-
ringar har skett inom kommunen. Kommunen har 
även haft timanställda motsvarande 58 (61) årsarbe-
tare. 
 
AB Älvkarlebyhus 

Förvaltar fastigheter belägna i Skutskär, Älvkarleby, 
Lanforsen, Marma och Gårdskär. Bolaget sköter 
även förvaltningen av kommunens fastigheter. Anta-
let lägenheter uppgick vid årsskiftet till 1 043 (1 043) 
med en bostadsyta om cirka 64 548 m2 (64 548 
m2).  Lokalytan uppgick till ca 16 305 m2 (16 305 
m2).   
 
Fastighetsförvaltning av externa fastigheter uppgick 
till ca 42 000 m2 (oförändrat). 
 
Antal vakanta lägenheter uppgick vid årets slut till 
21 (31), vilket motsvarar 2 % (3 %) av det uthyr-
ningsbara beståndet. I genomsnitt för året har 4 % 
(8 %) av lägenheterna varit vakanta eller avställda. 
 

Investeringar i fastigheter uppgick under året till 11,6 
mnkr (10,5 mnkr). Investeringar i fastigheter avsåg 
tilläggsisolering av tak på ett flertal byggnader, byte 
av tak i Skutskärs centrum, tvättstugor samt fortsat-
ta fönsterbyten. 
 

Investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 
0,5 mnkr (1,2 mnkr).  
 
Inga fastigheter avyttrades under året. 
 

Hyran höjdes 1 juli med i genomsnitt 2,02 % (2,25  
%) för bostäder och lokaler, vilka inte har indexhyror 
 
En redan stark ekonomisk ställning stärktes ytterli- 
 

 
gare under 2011. Soliditeten per 31 december upp-
gick till drygt 59 % (drygt 57 %).  
 
Bolaget redovisar ett resultat före bokslutsdispo-
sitioner på 3,0 (-3,6) mnkr. Efter bokslutsdisposi-
tioner på netto 1,0 mnkr (nettoupplösning av periodi-
seringsfond) och skatt redovisas ett resultat på 2,9 
mnkr. Budgeterat resultat uppgick till 2,0 mnkr.  
 
Nettointäkterna för bostäder är cirka 800 tkr högre 
än budget och beror på färre vakanser och färre ra-
batter samt hög beläggning på möblerade lägenhe-
ter. Hyresbortfallet halverades till 5 % jämfört med 
2010. 
 
Året innebar höga kostnader för skador. Vattenska-
dor på Hårsta och Roosvägen i Skutskär och även 
en brandskada på Hårsta.  
 
Även kostnaderna för reparationer och underhåll av 
lägenheter har inneburit höga kostnader. Under 
2011 skedde många lägenhetsbyten med åtföljande 
periodiskt underhåll.  
 
Kostnaderna för el, fjärrvärme samt vatten- och av-
lopp understeg budget med totalt cirka 2,3 mnkr.  
 
Bolaget har betalat en borgensavgift till kommunen 
på 359 tkr. 
 
Älvkarleby Vatten AB 

Kommunens vatten- och avloppsverksamhet bedrivs 
sedan 2008 i ett koncernsamarbete med Gävle, 
Hofors och Ockelbo kommuner. Gävle kommun 
äger 70 % i moderbolaget Gästrike Vatten AB och 
övriga kommuner äger 10 % vardera.  
 
Gästrike Vatten äger i sin tur anläggningsbolag, ett 
bolag för varje ingående kommun. Dock äger varje 
kommun en hembudsaktie (1 % av aktiekapitalet) i 
sitt eget anläggningsbolag.  
 
Älvkarleby Vatten AB är huvudman för den allmänna 
vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 
kommunen. Verksamheten består i att äga och för-
valta de allmänna va-anläggningarna i kommunen. 
Va-taxorna fastställs av Älvkarleby kommunfullmäk-
tige. 
 
Anläggningarna består av vattenverk, avloppsre-
ningsverk, pumpstationer, tryckstegringsstationer, 
högreservoarer, infiltrationsanläggningar och ett om-
fattande ledningsnät. 
 
Ett långsiktigt kretsloppstänkande genomsyrar hela 
verksamheten, där hänsyn tas till kommande gene-
rationers behov av bra va-försörjning. 
 
Under året genomfördes en utredning för den fram- 
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tida va-försörjningen i regionen Älvkarleby-Gävle. 
En grundvattenundersökning i Skutskär är påbörjad, 
liksom en utredning om vattentäkternas råvattenkva-
litet. Ledningsnätskarta med information och inmät-
ningar uppdaterades.  
 
Ett energieffektiviseringsprojekt, med ekonomiskt 
bidrag från Svenskt Vatten, genomfördes på re-
ningsverket i Skutskär. För att skydda dricksvatten-
täkterna vid olyckor, togs en sårbarhetskarta fram. 
 
Årets investeringar uppgick till 10,0 (6,5) mnkr. De 
största investeringarna var exploatering vid Folkets 
Hus-området i Älvkarleby (2,7 mnkr), omläggning av  
va-ledningar från Nybogatan till Sandvägen i Älvkar-
leby (2,2 mnkr) samt energieffektiviseringar (1,2 
mnkr).  
 
Älvkarleby Vatten hade 2011 ett överuttag på 854  
tkr, vilket till sin helhet är bokfört som en skuld till 
va-kollektivet och därmed redovisar bolaget ett 0-re-
sultat. Av överuttaget har kommunen att fordra 307 
tkr som ersättning för sista delen av ett tidigare läm-
nat villkorat aktieägartillskott. Resterande del, 547 
tkr, ska regleras mot va-kollektivet inom tre år.   

 
Överuttaget 2010 uppgick till 260 tkr, som enligt då-
varande principer redovisades som ett positivt resul-
tat.  
 
Intäktsökningen jämfört med 2010 blev 6,1 %, me-
dan ökningen av rörelsens kostnader stannade vid 
2,3 %. Kostnadskontrollen har varit god. 
 
Uppdragsföretag 

Juridiska personer som under 2011 bedrivit offentligt 
finansierad verksamhet åt kommunen, men som inte 
ingår i den sammanställda redovisningen: 
 
• Upplands lokaltrafik AB, regional kollektivtrafik 
• Kommunalförbundet Gästrike Räddningstjänst, 

räddningstjänst 
• Kommunalförbundet Gästrike Återvinnare, ren-

hållning, återvinning 
• Kommunalförbundet Inköp Gävleborg, upphand-

lingar 
• Konsument Gästrikland, konsumentvägledning 
• Previa AB, företagshälsovård 
• Älvboda Friskola, förskola, fritidshem, förskole-

klass, skola 
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Under 2011 har byte av lönesystem genomförts och 
den första lönen i nya systemet – Personec P - 
betalades ut i oktober månad. Modulen för statistik 
”Utdata” var bland de sista delarna som sjösattes och 
är fortfarande till vissa delar inte färdigt, vilket får till 
följd att redovisningen inte blir komplett med alla 
tidigare uppgifter. Dessutom har data för september 
månad gått förlorad i övergången. Detta kan i vissa 
fall kompenseras med att uppgifter från 
delårsbokslutet (augusti) samt uppgifter för tiden 
oktober – december extrapoleras till helårsuppgifter. 
Utöver detta kan också grunderna för statistikuttaget 
variera mellan systemen, vilket kan göra skillnad. 
Utöver detta har de båda olika systemen i vissa fall 
hämtat siffrorna på olika sätt, d.v.s. personalstatistik-
en grundar sig på olika parametrar. 

Personalvolym     

Vid utgången av 2011 uppgick kommunens antal 
månadsanställd personal till 616 st, vilket motsvarar 
670 månadsanställningar och 592,4 årsarbetare. 
(not: 1 person kan uppbära flera anställningar) 
 
98 069 timmar (103 332 timmar för 2010) har under 
året utförts av timavlönad personal. Detta motsvarar 
57,7 årsarbetare, en minskning med 3,3 årsarbetare 
jämfört med 2010.  
 
År 2007 2008 2009 2010 2011 
Antal anst. 
mån.avl. * * * * 616 

Årsarbetar
e (åa) 652 614 577,0 532,7 592,4 

Timavlöna
de (åa) 68,0 63,0 57,0 61,0 57,7 

 
* Ingen uppgift. Har tidigare redovisats som antal anställningar 
 
Kön, ålder 

Medelålder, anställningstid, män respektive kvinnor - 
månadsanställda. 
 
Medelåldern för både män och kvinnor är 47,9 år. Det 
är en förändring jämfört med föregående år med - 0,4 
år för männen och + 2,8 år för kvinnorna.  
 
Andelen anställda fördelade på kön (i procent) 
 
År 2007 2008 2009 2010 2011 

Kvinnor 86 88 89 88 89 

Män 14 12 11 12 11 
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Lönekostnader, arvoden m.m. 

Kostnaden (exkl PO) för löner, arvoden och 
ersättningar till personal, förtroendevalda, 
uppdragstagare m.fl. uppgick under året till 183,5 
mnkr (177,5 mnkr 2010).  
 
Medellön  

Medellönen för kvinnor; 24 009 kr och män; 27 574 
kr. Skillnaden mellan kvinnor och mäns medellön 
uppgår till 3 565 kr. (285 kr för år 2010). Kvinnornas 
medellön i relation till männens uppgår till 87,1%. Me-
dellönen totalt i kommunen är 24 376 kr (23 479 för 
år 2010). Ökningen från 2010 beror på nyrekrytering 
2011 av flera män i arbetsledande ställning, som i 
kombination med en liten andel anställda män ger ett 
relativt stort utslag på medellönen.   
 
Löneöversyn 2011 

Löneökningar (exkl lärarfacken som haft tvåårigt 
avtal) i samband med årets löneöversyn (fr om 
110401) uppgick till en kostnad av 1,9 mnkr (exkl PO) 
Det totala utfallet för löneöversynen var 1,50 %.  
 
Sjuklönekostnaden 

Sjuklönekostnaden för arbetsgivarperioden (dag 1 – 
14 samt 10 % dag 15-90) är 2,4 mnkr och en ökning 
med 0,1 mnkr från föregående år. 

Mertid/övertid 

Genomsnittligt antal utförda mertidstimmar per 
anställd och år - månadsanställda. 
 
Den sammanlagda mertiden/övertiden för 2011 är 
12,2 tim/anst (2010; 14,8) vilket är en minskning med 
2,6 tim per anställd mot föregående år. 
 
Den sammanlagda mertiden/övertiden för 2011 
motsvarar 4,8 årsarbetare (2010; 5,8) vilket är en 
minskning med 1,0 mot föregående år. Minskningen 
kan förklaras med mer planerad frånvaro, lägre 
sjukfrånvaro samt resultatet av effektivare planering 
genom bemanningsenheten. 
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Uttagen kompledighet under 2011; 7,9 tim/anst 
(2010; 6,7 tim/anst) motsvarande 3,1 årsarbetare 
(2010; 2,6 årsarbetare) 
 
Exklusive PO uppgick utbetalad kontant ersättning för 
mertiden till 1,2 mnkr (2010 1,1 mnkr). 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetad tid - frånvaro 

Avser månadsanställda och anger anställningstidens 
fördelning i procent mellan arbetad tid och 
frånvaroorsaker.  
 
Uppgiften utgår i årets redovisning med anledning av 
ofullständiga uppgifter för året. 

Hälsobokslut  

Procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arb-
etstid. Inkluderar timavlönade. 
           
 2007 2008 2009 2010 2011 

Total 
sjukfrånvaro 8,72 7,80 6,44 5,57 5,17 

Sjukfrånvaro 
för kvinnor: 9,66 8,32 7,00 6,02 5,43 

Sjukfrånvaro 
för män: 3,84 4,68 2,44 2,36 3,24 

Sjukfrånvaron 
för åldersgrupp      

      -  29 år: 4,34 3,19 4,11 3,78 2,37 

30 –  49 år: 7,48 6,08 5,17 4,49 4,18 

50 år -      : 10,89 10,49 8,13 7,03 6,69 

Andel av total 
sjukfrånvaro 
som varat i 60 
dagar eller mer 

 
70,09 

 
69,63 

 
57,73 

 
54,11 

 
35,0 

 

 

Framtida rekrytering 

Fram till år 2020 har kommunen cirka 165 personer, 
av cirka 700 anställda, som fyller 65 år vilket innebär 
att en del avgår vid uppnådd pensionsålder, men 
även att några kommer att fortsätta arbeta fram till 67 
år. Vi ser även en viss trend att några av våra 
anställda väljer att gå i pension tidigare. Rätten till 
förtida pensionsavgång är från 61 år. 
 
Pensionsavgångar före 65 år: 

− 2010 - 5 arbetstagare 
− 2011 - 7 arbetstagare 
− 2012 - 3 arbetstagare fram till sommaren 

 
Under våren 2012 kommer kommunledningsgruppen 
att arbeta med att se över hur kommunen kan möta 
upp den framtida rekryteringen av våra medarbetare. 
Vi börjar med att ha en temadag för en genomgång 
av hur bl.a. möjligheterna ser ut att internrekrytera 
inför kommande chefsavgångar, vilken 
kompetensutveckling vi behöver för att behålla och 
stärka upp våra chefer, vad kan kommunen i övrigt 
bidra med för att bli en attraktiv arbetsgivare och stå 
stark i konkurrensen om bra medarbetare, hur ser 
våra lönenivåer ut i förhållande till andra kommunala 
arbetsgivare, kan vi erbjuda flexibla arbetstidslös-
ningar m.m. 
 
Som ett underlag kommer vi även att använda oss av 
resultatet och utvärderingen av den nyligen 
genomförda hälso- och arbetsmiljöenkäten PULS, 
vilken gick ut till 676 medarbetare och 
svarsfrekvensen var > 70 %. 
 
Rekryteringsbehov mellan 2012 - 2020 

Det beräknade framtida rekryteringsbehovet, baserat 
på fyllda 65 år, är ca 165 personer och fördelade på 
nedanstående personalkategorier: 
  

− chefer inom alla förvaltningar       ca 16 pers. 
− vård- och omsorgspersonal  ca 40 pers. 
− lärar- och förskollärarpersonal     ca 60 pers.  
− övriga yrkeskategorier               ca 49 pers. 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2010 

Redovisning 
2011 

Avvikelse mot 
budget 2011 

Intäkter 0 0 0 

Kostnader 528 544 16 

Nettokostnad 528 544 16 
 
Kommunens revisorer lämnar härmed redogö-
relse för sin verksamhet och för användningen 
av 2011 års anslag.  
 
Utöver denna verksamhetsberättelse kommer 
revisorerna, i enlighet med kommunallagens 
bestämmelser, att efter granskning av kommun-
koncernens årsredovisning för 2011 avlämna 
särskild revisionsberättelse till fullmäktige. 
 
Ekonomi 
 

För 2011 års granskningsarbete erhöll reviso-
rerna ett anslag om 560 tkr. De bokförda 
kostnaderna för verksamheten uppgår till 544 
tkr. 
 

Verksamhet 
 

Kommunens revisorer har under 2011 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/ 
styrelsens aktiva åtgärder för att styra, följa upp 
och kontrollera verksamhet och ekonomi. 
 

 

 

Granskning av årsredovisningen och 
delårsrapport 
 

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

Fördjupade granskningsprojekt 
 

I de fördjupade projekten granskas utvalda de-
lar av verksamheten. Följande projekt har ge-
nomförts under år 2011: 
 
⇒ Uppföljning av IT i skolan  

⇒ Systematiskt brandskyddsarbete 

⇒ Elevers rätt till särskilt stöd. 

⇒ Nåbarhet och tillgänglighet. 

⇒ Granskning avseende avtalstrohet 
  

Löpande granskningsarbete 
 

Revisorerna har följt nämndernas och kommun-
styrelsens verksamhet genom studiebesök, 
träffar med förtroendevalda och tjänstemän, 
protokollsgranskning samt uppföljningar av tidi-
gare granskningar och genomfört mindre 
granskningar föranledda av revisorernas iakt-
tagelser.  
 
Revisorerna har haft 10 sammankomster under 
2011 för att avhandla dels granskningen av års-
redovisningen för 2010, dels övrig granskning 
enligt planen för 2011. 
 
Revisorernas biträdes i sitt arbete av PwC en-
ligt särskilt avtal. PwC’s revisionskonsulter har 
utfört granskningar och uppföljningar i enlighet 
med revisionens uppdrag. PwC har också svar-
at för den administration som är förknippad med 
revisorernas verksamhet.
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2010 

 
Redovisning 

2011 
Avvikelse mot  

budget 2011  

Intäkter 4 257 4 929 399 

Kostnader 47 462 48 584 21 

Nettokostnad 43 205 43 655 420 

Driftprojektredovisning (tkr) 
Redovisning 

2010 

 
Redovisning 

2011 
Avvikelse mot  

budget 2011  

Intäkter 0 0 0 

Kostnader 260 3 688 -574 

Nettokostnad 260 3 688 -574 
 

Ansvarsområden 
Bland kommunstyrelsens ansvarsområden in-
går bl.a. kommunövergripande planering och 
utredning, telefonväxel/reception, nämndadmi-
nistration samt IT- ekonomi- och personalfunk-
tioner.  
 
Budgetutfall  
 

Kommunstyrelsen redovisar en positiv driftbud-
getavvikelse på totalt 420 tkr. Följande större 
avvikelseposter bidrar till utfallet: 
 
• Kommunhuset, -500 tkr (bl.a. obudgeterade 

kostnader för skyltar och ytterbelysning, 
åtgärder norra fasaden som vittrat, inom-
husbelysning samt skapande av nya ar-
betsrum och åtgärder för arkivering). 

• Administrativ avdelning, +200 tkr.  
• Internförsäkringssystem, +500 tkr (systemet 

har ännu inte tagits i drift). 
• Personalsystem, +120 tkr (driften av nytt 

personalsystem (från 1 oktober) gav lägre 
kostnader än beräknat). 

• Kommunstyrelse- och fullmäktige, -160 tkr 
(främst teknisk utrustning och arvoden). 

• Preventions- och folkhälsoråd, +200 tkr 
(sen start av den nya verksamheten). 

• Överlämnade fastigheter, -120 tkr (kostnad 
för icke budgeterad lokal). 

• Räddningstjänst, +640 tkr (återbetalning av 
del av driftbidrag för 2010). 

• Kollektivtrafik, -520 tkr.  
 
Överskridandet under driftprojektredovisningen 
beror på införandet av nytt personalsystem. 
Högre kostnader än budget för egen personal 
och köp av konsulttjänster.   
 
Väsentliga händelser 
 

Förvaltningen har börjat att arbeta med ständi-
ga förbättringar i syfte att bli mer effektiv. Den 
gemensamma administrationen samverkar 

 

 
med övriga förvaltningar och här pågår ett arbe-
te med att vidareutveckla arbetsprocesserna. 
Dessutom pågår en kartläggning av kommu-
nens totala administrativa resurser. 
 
Kommunens finsktalande informatör har börjat 
informera om rätten till finsk förskoleverk-
samhet. Vidare har kartlagts medarbetarnas 
kunskaper i finska och våra invånares intresse 
av service och tjänster avseende de nationella 
minoritetsspråken. Varje vecka har även anord-
nats pensionärsträffar för de finsktalande. 
Planering och införande av en finskspråkig 
version av kommunens webbplats har påbör-
jats. 
 
En närvårds- och preventionskoordinator är an-
ställd sedan den 15 augusti 2011. Syftet är att 
kommunens invånare ska kunna få det stöd och 
de insatser som är ofta förekommande. Närvård 
och prevention omfattar hälsofrämjande, 
förebyggande, diagnostiserande, behandlande, 
rehabiliterande, omvårdande och stödjande 
insatser som ska vara samhällsekonomiskt 
rimliga att bedrivas lokalt. 
 
Under 2011 har, tillsammans med Tierps kom-
mun, genomförts en upphandling av ett ärende-
hanteringssystem. Systemet kommer att fun-
gera som en motor för e-förvaltningsarbetet 
samt stödja vissa e-tjänster. Systemet kommer 
att successivt införas under 2012. Till att börja 
med ersätts nuvarande system för diarieföring. 
Vidare köptes ett nytt webbverktyg in under 
våren för att skapa bättre möjligheter för 
informationsspridning såväl externt som internt. 
Verktyget kommer att fungera som front mot 
invånare och medarbetare. 
 

Framtiden 
 

Den ekonomiska utmaningen för de svenska 
kommunerna kommer att öka under de kom-
mande decennierna. Älvkarleby kommun måste  
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arbeta kraftfullt med rationaliseringar, d.v.s. att 
successivt få ut allt mer av insatta resurser. Det 
kan gälla bättre lokalutnyttjande och effektivare 
processer. En väg kan vara att ytterligare 
utveckla samverkan med andra kommuner, 
vilket kan vara en väg för att nå kostnads-
fördelar, högre kompetens och minskad sårbar-
het.  Ett sådant arbete har påbörjats (se ne-
dan). 
 
Under hösten beslutade kommunfullmäktige att 
tillsammans med Tierps kommun bilda en 
gemensam nämnd för IT. Beslutet gäller från 
den 1 januari 2012 och innebär bland annat att 
Tierp fungerar som värdkommun och att all IT- 
personal är anställda där. Den personal som 
tidigare har varit anställd i Älvkarleby kommun 
kommer även fortsättningsvis att vara placerad 
här.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Syftet med en gemensam nämnd och en ge-
mensam IT-verksamhet är att minska sår-
barheten, öka möjligheterna till utveckling och 
på lite sikt göra verksamheten mer kostnads-
effektiv. 
 
På liknande sätt har även beslut tagits om en 
gemensam nämnd för lönehantering. Även här 
kommer Tierp att vara värdkommun. Samar-
betet omfattar här även Knivsta kommun. Den 
gemensamma nämnden fungerar redan från 
den 1 januari 2012, men verksamheten kom- 
mer successivt att överföras till Tierp under 
2012. Syftena med samarbetet är i stort sett de-
samma som för IT-verksamheten. 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2010 

 
Redovisning 

2011 
Avvikelse 

Budget 2011  

Intäkter 62 586 55 423 -1 496 

Kostnader 97 310 89 203 1 907 

Nettokostnad 34 723 33 780 411 

Driftprojektredovisning (tkr) 
Redovisning 

2010 

 
Redovisning 

2011 
Avvikelse 

Budget 2011  

Intäkter 150 27 27 

Kostnader 58 5 081 -236 

Nettokostnad - 92 5 054 -209 
 

Ansvarsområden 
 

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden 
omfattar bygg- och miljöverksamhet, kultur- 
och fritidsverksamhet, flyktingmottagande, en-
samkommande flyktingbarn (boendet Vega), 
arbetsmarknadsarenan (AmA), teknisk verk-
samhet samt turism- och näringslivsverksam-
het. 
 
Budgetutfall  
 

Samhällsbyggnadsnämnden totalt uppvisar ett 
positivt budgetutfall för året med 410 tkr (1,2 % 
lägre än budget). 
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot 
budget 2011  

Nämnd och 
förvaltn.chef 1 693 -339 

 

Det negativa utfallet beror på tillkommande 
kostnader för personal och förtroendevaldas 
arvoden. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot 
budget 2011  

Turism- och 
näringsliv 2 455     14 

 

Utfallet för året ligger nära budget.  
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot 
budget 2011  

Bygg och 
miljö 3 612     347 

 

Avvikelsen beror på att detaljplan för Harnäs 
11:325 inte utförts under året samt att faktu-
rerade planavgifterna blev högre än budget. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot 
budget 2011  

Flykting och 
boendet Vega     -51      51 

 
 

 
 
Överskottet beror på lägre personal- och mate-
rialkostnader än beräknat på boendet Vega. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot 
budget 2011  

Kultur o fritid 14 676     68 

 

Ett mindre överskott som beror på att en tjänst 
inte varit återbesatt, hyresintäkter för sporthal-
lar blev högre än beräknat (ökad uthyrnings-
grad) samt att lokalkostnaden för fritidsgården 
Oasen blev lägre än budget. Vissa verksam-
heter har redovisat mindre underskott. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot 
budget 2011  

AmA 238     320 
 

Ett positivt utfall med anledning av höjda bid-
rag från Arbetsförmedlingen. Det har varit fler 
personer i behov av sysselsättning på grund 
av konjunkturförändring. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot 
budget 2011  

Teknisk vht 11 157     -51 

 

Verksamheterna vaktmästeriservice, park, lek-
platser redovisar positiva utfall. 
  
Återbetalning från Älvkarleby Vatten med 260 
tkr i ett tidigare utbetalt villkorat aktieägartill-
skott. Intäkterna på skogsförsäljning blev lägre 
jämfört med budget på grund av att avverkning 
inte utfördes som planerat.  
 
Fastigheterna redovisar totalt ett underskott på 
0,8 mnkr, bl.a. beroende på höjda underhålls-
kostnader. Utfallet har reglerats mot nyttjande 
nämnder. Villorna på Tallmon blev inte sålda, 
vilket innebar en utebliven, budgeterad, rea-
lisationsvinst på 500 tkr.  
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Driftprojekt 
 

Driftprojektbudgeten uppgick till 4,8 mnkr, där-
av 60 tkr för Nyföretagarcentrum Norduppland, 
2,2 mnkr för underhållsåtgärder på Skutskärs 
IP, 1,7 mnkr till nedskrivning av värde och riv-
ning av fastigheterna på Harnäsgatan samt 
875 tkr till underhållsåtgärder med mera på 
Älvkarleby Fiskecamp. Rivning av byggnader-
na på Harnäsgatan är klar. Underskottet som 
redovisas beror på att nedskrivning av värdet 
blev högre än beräknat samt att en fördjupad 
miljöinventering måste utföras och att miljöfar-
ligt avfall hittades.  
 
Investerings- och exploateringsbudget 
 

Den totala investeringsbudgeten uppgick till 
23,7 mnkr, därav är 14,2 mnkr medel som har 
överförts från 2010. Förbrukat är 12,5  mnkr. 
Större projekt som har slutförts är ny kylan-
läggning ishallen, tekniska avdelningens nya 
lokaler på Skutskärs IP samt toppbeläggning 
av gator och vägar. Byte av armaturer på väg-
belysningen har inte påbörjats (sker år 2012). 
Projektering pågår för ombyggnation av Boda-
skolan (förskola/kök) och Rotskärsskolan (hus 
F/kök). Anslag på 10 mnkr förs över till 2012 
som pågående projekt.  
 
Exploatering av Folketshusområdet i Älvkarle-
by har förbrukat 2,3 mnkr, projektet pågår och 
0,8 mnkr överförs till 2012.  
 
Väsentliga händelser 
 

Turism- och näringsliv 
Tillsammans med det lokala näringslivet ge-
nomfördes ett antal frukostmöten och samar-
betsträffar. En lokal företagsgrupp bildades för 
idé- och verksamhetsutbyte, i syfte att stärka 
och uppmärksamma näringslivsfrågorna mel-
lan lokala företagare och kommunens olika för-
valtningar. 
 
Tillsammans med kommunledningen genom-
fördes under hösten 2011 ett tiotal enskilda fö-
retagsbesök.  
 
Utifrån fastställd marknadsplan har kommunen 
genomfört ett antal aktiviteter tillsammans med 
lokala turistentreprenörer; medverkan i ett re-
semagasin tillsammans med gästrikeregionen, 
fiskeprojekt samt medverkan på Vildmarks-
mässan inom ramen för samarbetet Nedre Dal-
älven, ekonomiskt bidragit till lokala turisteve-
nemang, projektledarskap för Fallens dag, 
medverkan på Bokmässan i Göteborg, ut-
delningen av Stig Dagermanpriset samt repre- 

 
 
 
senterat kommunen i det regionala turist-
samarbetet Visit Uppland. 
 
Under året drev kommunen en sommaröppen 
turistbyrå på Laxön. 
 
Det regionala samarbetet har innefattat repre-
sentation i Gästrike Gemensamma Marknad 
(GGM ) – ett regionalt samarbetsprojekt mellan 
näringslivskontoren i Gästrikland inkl. Älvkar-
leby, Högskolan i Gävle, Nedre Dalälvens int-
resseförening (NEDA) – ett regionalt samarbe-
te mellan 8 kommuner längs Dalälven, 4 läns-
styrelser samt ett 25-tal privata företag i syfte 
att stärka besöksnäringen samt inflyttning till 
området från Avesta till Älvkarleby. Fiskevårds-
område södra Bottenhavet (FOG) omfattar 
kuststräckan Nordanstig – Tierp. Avsikten med 
detta samarbetsprojekt är att skapa förutsätt-
ningar för utveckling av sportfiske samt även 
det småskaliga yrkesfisket längs kusten. 
 
Bygg- och miljö 
Hastighetsplanen är beslutad och ger ett un-
derlag för beslut gällande hastigheter inom tät-
orterna. Ett antal planer har initierats och för 
en del har planavtal upprättats, t.ex. ny åter-
vinningscentral, villatomter vid Sandvägen och 
kulturbyggnad Harnäs. Arbetet med detaljplan 
för Gårdskärs fiskehamn och cykelplan har 
fortgått. Avloppsinventeringen är i princip fär-
dig. En ny plan- och bygglag innebär utökade 
kontroller, större krav på den sökandes kompe-
tens och har även inneburit i vissa fall ökade 
avgifter. Lagen innebär även att ett bygglov 
och ett planbesked ska beslutas inom en bes-
tämd tid. 
 
Arbetsmarknadsarenan (AmA) 
Rådande världskonjunktur leder till en ökad 
efterfrågan på sysselsättningsåtgärder, arbets-
träning och praktikplatser.  Kommunstyrelsen 
har beslutat, att ”AmA:s verksamhet ska bedri-
vas så att en genomströmning av människor 
uppnås och inlåsningseffekter undviks. Verk-
samheten inom AmA har till målsättning att 
vara en väg ut i arbetslivet.”  
 
AmA har många uppdrag och för första gån-
gen har AmA p.g.a. bristande resurser under 
en period tvingats att avsäga sig uppdrag. Un-
der en kortare tid har viss förstärkning av de 
personella resurserna skett. 
 
AmA sysselsätter, förutom sina tio egna an-
ställda, personer inom jobb- och utvecklings- 
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garantins fas 2 och 3 från Arbetsförmedlingen, 
praktikanter från Växthuset och en elev från  
gymnasieskola på arbetsplatsförlagd utbildning 
(APU). 
 
Inom jobb- och utvecklingsgarantins Fas 2 och 
Fas 3 har AmA ordnat sysselsättningsplatser 
inom Älvkarleby kommun för 24 personer.  
 
Projektet Växthuset är nu igång med sin femte 
och sista grupp och resultatet av de fyra tidi-
gare grupperna visar att projektets mål uppnås 
bättre än förväntat. Projektets femte grupp har 
en överinskrivning med två personer och öns-
kan om att kunna bereda plats för fler finns. 
 
Teknisk verksamhet 
Tekniska avdelningen utökade sitt verksam-
hetsområde den 1 april då en energirådgivare/ 
energistrateg anställdes, för att arbeta med 
kommunens energifrågor. Avdelningen har 
investerat i nya badbryggor vid Skutskärsbadet 
och Fiskecampen i Älvkarleby. Arbetena kring 
Folketshusområdets i Älvkarleby exploatering 
är färdigställda och försäljningen av tomterna 
beräknas starta under tidig vår 2012. Projek-
tering av ny förskola på Bodaskolan samt arbe-
te med att skalskydda (lås i alla fasadentréer) 
kommunens fastigheter har inletts. 
 
Flyktingverksamhet 
Under 2011 tog flyktingmottagningen emot 24 
personer inom ramen för Etableringsreformen 
som är en ny lagstiftning som ger arbetsför-
medlingen och kommunen nya roller inom flyk-
tingmottagandet. Olika aktörer i den nya refor-
men arbetar fortfarande med att skapa rutiner 
vid mottagandet av den nyanlände i kommu-
nen. Ett år efter införandet av den nya refor-
men finns fortfarande många oklarheter gällan-
de ansvarsfördelningen mellan arbetsförmedl-
ingen och kommunen. 
 
Ensamkommande flyktingbarn (Vega) 
1 juni ändrades överenskommelsen med Mig-
rationsverket om mottagandet av ensamkom-
mande barn och HVB-hemmet*/ Vega har nu 
tolv boendeplatser tillgängliga. I de utsluss-
ningslägenheter som ligger i anslutning till 
Vega bor det fyra pojkar med permanent 
uppehållstillstånd. Syftet med utslussningslä-
genheterna är att förbereda pojkarna att flytta 
till eget boende.  
 
1/ HVB = hem för vård eller boende 
 
Kultur och fritid 
Under 2011 hade bibliotekshuset 59 672 be-
sök. Ett nytt biblioteksdatasystem togs i drift  

 
under året, vilket innebär bättre möjligheter att 
erbjuda medborgarna nya e-tjänster.   
 
Utlåningen av e-böcker (e-böcker är böcker 
som kan laddas ner och läsas på en dator, läs- 
platta eller telefon) ökade rejält under 2011. 
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Den nya länsgemensamma bibliotekswebben 
Bibli.se togs i drift under 2011. Nytt är inter-
aktiviteten. Låntagarna kan numer själva bland 
annat kommentera och betygsätta böcker eller 
ge tips om böcker. Via Bibli.se kan besökare 
gå självstudiekurser i sociala medier. 
 
Under 2011 hade biblioteket två författarbesök. 
Thomas Hallin föreläste under skoltid för alla 
elever i årskurs 5 och Peter Pohl hade en 
öppen kvällsföreläsning där särskild inbjudan 
skickades till alla elever i årskurs 7. 
 
I samarbete med projektet Förvaltningsområde 
för minoritetsspråk köptes fler finska böcker 
och ljudböcker för barn och vuxna in och verk-
samhet för finsktalande genomfördes.  
 
Sju konserter arrangerades i samarbete med 
Musik i Uppland och lokala föreningar.  
 
Utställningshallen var fullbokad under året. 
Mycket välbesökt var utställningarna ”Vart tog 
alla handelsbodar vägen” och ”Tusch och tim-
mer av Jarl Holmström”. 
 
Under året hade fritidsgården Träffen i Skut-
skär 3 570 besök och ca 35 % av dessa var 
flickor. Fritidsgården Oasen i Älvkarleby hade 
ca 5 550 besök och 36 % av dessa var flickor. 
 
Ett 30-tal föreningar deltog i sportlovsprogram-
met och ett 20-tal i sommarlovsprogrammet.  
 
Idrottsfritids bedrevs på Sörgärdets skola och 
blev mycket uppskattat av barnen.  
 
Tillsammans med studieförbundet SISU Id-
rottsutbildarna har Guldklubben startat, vilket  
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innebär att SISU arbetar med föreningar och 
hjälper dem med stöd och utbildningar. 
 
På politiskt uppdrag har arbetet med bildandet 
av föreningsråd påbörjats. En temadag 
”Samverkan” med föreläsare anordnades un-
der hösten och intresserade föreningar har 
träffats en gång.   
  
Kylanläggningen till Skutskärs ishall byttes ut 
och nya vaktmästerilokaler byggdes på Skut-
skärs IP. Den nya kylanläggningen kommer att 
innebära mindre energiförbrukning och den 
innehåller betydligt mindre mängd ammoniak. 
De nya vaktmästerilokalerna innebär en bes-
paring på ca 350 tkr per år i lokalkostnad. 
Placeringen av vaktmästeri vid idrottsplatsen 
innebär att kommunen får bättre uppsikt över 
anläggningen och att samarbetet mellan kom-
munen och IP-föreningarna underlättas. 
 
Framtiden 
 

Ensamkommande flyktingbarn: 
Under 2012 kommer en 18+ verksamhet att 
starta. Verksamheten riktar sig till de ung-
domar som har permanent uppehållstillstånd 
och är 18 år och äldre.  Barnen kommer att bo 
i egna lägenheter i Skutskär, men med fortsatt 
stöd av personal från Vega. Stödet kommer att 
både vara individuellt anpassat med läxhjälp, 
körkortsteori, kontakt med myndigheter m.m. 
och gruppinriktad med samhällsinformation 
och studiebesök. 
 
Flyktingverksamhet: 
Flyktingmottagningen planerar att under 2012 
ta emot 30 personer enligt avtal. Detta kommer 
att kräva ett gott samarbete med Älvkarleby-
hus, då bolaget återigen har ont om lägen-
heter. Två kurser kommer att startas i sam-
hällsorientering på modersmål, övriga sam-
hällsorienteringskurser köps från Gävle, enligt 
nya Förordningen om samhällsorientering för 
vissa nyanlända.  Planering finns att under se-
nare delen av 2012 ta emot kvotflyktingar inom 
ramen för avtalet. Kvotflyktingar är personer 
som är speciellt uttagna av UNHCR (FN:s flyk-
tingorgan) och är i behov av skydd i Sverige. 
Flyktingarna bor oftast i flyktingläger ute i värl-
den och kommer direkt därifrån till Sverige och 
Älvkarleby kommun.  
 
AmA: 
Älvkarleby kommun har den högsta ungdoms-
arbetslösheten i länet och därmed har vi som 
kommun ett ansvar att bereda sysselsättnings-
platser inom Älvkarleby kommuns verksam-
heter. 

 
AmA ska till Samordningsförbundet i Uppsala 
län lämna in med en ansökan för ett ”Växthus 
2” med start under 2012. Avsikten med ett   
 
Växthuset 2, är att det ska pågå i två år för per-
soner i åldern 16-40 år och även innehålla ett 
utredningsuppdrag av ungdomar i åldern 16– 
19 år som saknar känd aktivitet. 
 
Kultur och Fritid: 
Biblioteken i länet har tillsammans med Värm-
lands, Dalarnas och Gävleborgs län beviljats 
nästan 10 miljoner kronor i ESF-medel för 
kompetensutveckling.(ESF=Europeiska social-
fonden – en av EU:s strukturfonder.) 
 
En utredning kring fritidsgården Oasens verk-
samhet är påbörjad och kommer att presen-
teras under våren 2012. 
 
Till stöd för ideellt arbetande föreningsledare 
och styrelseledamöter kommer konsulent från 
SISU att finnas tillgänglig på biblioteket varan-
nan onsdagskväll under våren.  
 
Tekniska avdelningen: 
Under 2012 kommer tekniska avdelningen att 
upphandla fastighetsskötsel på entreprenad.  
 
Turism- och näringsliv: 
För att motivera kommunens satsningar på tu-
rism- och näringslivsfrågor bör de operativa in-
satserna definieras klart och omsättas i en årlig 
lokal marknadsplan. Graden av samsyn mellan 
politiker, kommunens olika förvaltningar och lo-
kala entreprenörer behöver intensifieras. 
 
För att följa upp kommunens insatser bör årliga 
ekonomiska beräkningar göras utifrån omsätt-
ning/köpkrafttillskott, övernattning/besök, kapa-
citetsutnyttjande samt effekter för sysselsätt-
ning och skatteintäkter med kommentarer.  
 
Bygg- och miljö: 
Fördjupningar gällande vindkraft, strandskydd 
och militära riksintresseområden till översikts-
planen är under framtagande.  
 
Vattendirektivet från EU genererar och kom-
mer att generera nya arbetsuppgifter och re-
misser för kommunen att hantera. Vatten-
direktivet ska leda till att våra sjöar och vatten-
drag ska ha en god kvalitet samt att dricksvat-
tentillgången ska säkras.  
 
Uppdrag 
Uppdrag kultur och fritid: att tillsätta en tvärsek-
toriell arbetsgrupp som möjliggör ungdomars 
inflytande och medbestämmande över fritiden i 
Älvkarleby kommun. 
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Bidragsfinansierade projektet ”Tillsammans når 
vi längre” hade som ambition och mål att till-
sammans med kyrkan bilda ungdomsnätver-
ket. På grund av ändrade regler för bidraget så 
finns det inte möjlighet att förlänga projektet 
och inget nätverk har bildats. Det är inte möjligt 
för kultur- och fritid att inom den ordinarie per-
sonalstyrkan mäkta med att driva ett ungdoms-
nätverk. 
 

Redovisning: Uppdraget är inte utfört. 
 
Uppdrag kultur och fritid: att tillsätta en tvärsek-
toriell arbetsgrupp som möjliggör utvecklingen 
av kulturlivet i alla kommundelar. 
 
Ingen arbetsgrupp har bildats, men avdel-
ningen har kontaktpersoner i varje kommundel 
och det finns små arbetsgrupper för olika ar-
rangemang. 
 

Redovisning: Uppdraget är inte utfört. 
 

 
 

Uppdrag folkhälsa: i det generella folkhälso-
arbetet fokusera på att arbeta med att höja det 
psykiska välbefinnandet, minska övervikt och 
hjärtinfarkter och minska konsumtionen främst 
av alkohol, narkotika, tobak, illegal användning 
av läkemedel och dopningsmedel. 
 
Personalen på fritidsgårdarna arbetar med 
ungdomarna för att minska användningen av 
alkohol, tobak och narkotika. 

 

Redovisning: Uppdraget är utfört. 
 
Uppdrag folkhälsa: utveckla metoder och till-
vägagångssätt för att öka den upplevda trygg-
heten i offentlig- och den egna boendemiljön. 
 
Fixarservice erbjuds till kommunens medbor-
gare, för att minska skador i hemmet och öka 
den upplevda tryggheten i hemmet. 
 
Skogsröjning under belysning sker årligen för 
att öka den upplevda tryggheten i den offentli-
ga miljon. 
 

Redovisning: Uppdraget är delvis utfört. 
 
Uppdrag boende och miljö: att fortsätta upp-
datera och skapa nya detaljplaner för att möj-
liggöra ökad inflyttning av både människor och 
företag. 
 
Två planer avslutades under året. Dessa gäll-
de upphävande av Bultboplanen och detaljplan 
för Östanån 19:2 m fl. 
 

Redovisning: Uppdraget är utfört. 
 
Uppdrag boende och miljö: att skapa en trafik-
plan för säker trafik för ung som gammal. 
 
En hastighetsplan är antagen för hela 
kommunen. 
 
Redovisning: Uppdraget är utfört. 
 
 
 

Nyckeltal                     2009   2010              2011            2011 
 
(i kronor om inte annat anges) Redovisning Redovisning Redovisning Budget 

Fastighet 
Kostnad per m2 lokalyta, totalt,  694 776 777 767 
Kostnad per m2 lokalyta, underhåll, */ 87 83 87 61 
Kostnad per m2 lokalyta, total drift 304 371 330 326 

Väghållning 
Kostnad per m2 kör- och gång/cykelväg, 
drift och underhåll 11,79 23,65 11,04 10,75 
Kostnad per belysningsstolpe, total 726 656 692 660 

Parker 
Kostnad per m2 parkyta, drift 6,08 6,35 4,78 5,19 
Kostnad per lekplats, total 5 708 4 243 4 905 8 143 
 
 */ 2010 exkl. underhåll omfört från Rotskärsprojektet, 5,8 mnkr. 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2010 

 
Redovisning 

2011 
Avvikelse mot  

budget 2011  

Intäkter 39 356 46 576 12 780 

Kostnader 372 350 378 045 -15 575 

Nettokostnad 332 994 331 469 -2 794 
 

 
Ansvarsområden 
 

Utbildnings- och omsorgsnämnden ansvarar 
inom utbildningsområdet förskola, fritidshem, 
förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasie-
skola samt kulturskola. Nämnden svarar också 
för vuxenutbildningen (KunDa) som bedrivs i 
form av intraprenad innehållande särvux, 
svenska för invandrare (SFI), introduktions- 
programmen och uppdragsutbildning. Inom 
omsorgsområdet består verksamheterna av 
individ- och familjeomsorg samt vård och om-
sorg för äldre och funktionshindrade. Nämnden 
ansvarar också för kommunens kostverksam-
het. 
 
Fördelning av budget 
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Budgetutfall 
  

Utbildnings- och omsorgsnämnden visar totalt 
ett negativt utfall för året med 2,8 mnkr. Nedan 
följer avvikelsen för de större delverksamhe-
terna. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot 
budget 2011  

Förv/nämnd 11 834 -1 212 

 
Nämnden/förvaltningskontoret redovisar ett ne-
gativt utfall med -1,2 mnkr som beror på av-
vecklingskostnader för personal samt höga 
kostnader för IT. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot 
budget 2011  

Kost 11 749 548 

 
Kostverksamheten redovisar ett positivt utfall 
på 548 tkr tack vare lägre måltidskostnader 
främst inom grundskolan och fritidshemmen. 
 
 

 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot 
budget 2011  

Förskola 36 191 665 

 
Förskolan redovisar ett positivt utfall med 665 
tkr som beror till största delen på lägre kost-
nader för administration samt den fria för-
skolan. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot 
budget 2011  

Skola 123 971 1 309 

 
Skolan redovisar ett positivt utfall med 1,3 
mnkr som främst beror på lägre kostnader för 
skolhälsovård och elevassistenter. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot 
budget 2011  

Intraprenad 3 767 1 829 

 
Intraprenaden redovisar ett överskott på 1,8 
mnkr.  
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot 
budget 2011  

Vård och 
omsorg 112 638 99 

 
Vård och omsorg redovisar ett positivt utfall på 
99 tkr. Hög kostnadsrestriktivitet inom verk-
samheterna samt låga kostnader för fortbild-
ning har bidragit till det positiva utfallet. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot 
budget 2011  

Individ och 
familjeomsorg 31 348 -6 384 

 
Individ- och familjeomsorgen redovisar ett ne-
gativt utfall med 6,4 mnkr som i huvudsak här-
rör sig från kostnader för placeringar av barn 
och unga, vuxna missbrukare och försörjnings-
stöd.  
 
Kostnaderna för försörjningsstödet ökar till följd 
av ökat antal bidragshushåll och svårigheter 
för personer under 24 år att etablera sig på ar- 
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betsmarknaden. En ny grupp bidragsmot-
tagare som tillkommit under året är de flykting-
familjer vars introduktionsersättning från staten 
har upphört och som ännu inte har någon 
annan inkomst och därför är hänvisade till 
försörjningsstöd för att klara sitt uppehälle. 
 
Försörjningsstöd 2009 2010 2011 

Antal bidragshushåll 230 ca 250* 272 
Försörjn.stöd,tot 
(mnkr) 5,8 6,7 8,1 

- varav återbetalt 0,4 0,3 0,3 
* Bristfällig statistik pga. systembyte 

 
Under året skedde en negativ utveckling när 
det gäller antalet ungdomar med missbruks-
problematik.  
 
Under 2011 har det beslutats om flera institu-
tionsplaceringar avseende vuxna med tung 
missbruksproblematik. 
 
Individ- och familjeomsorgen har på grund av 
ett högt ärendetryck, sjukskrivningar och om-
sättning av personal haft ökade personalkost-
nader under året. 

Väsentliga händelser 

Kostverksamhet 
Den 1 mars anställdes en kostchef med ansvar 
för hela kostverksamheten inom nämndsområ-
det. En sammanhållen kostverksamhet bidrar 
till effektivisering och förbättring av kostverk-
samheten. För perioden mars 2011 till och 
med juni 2012 så har det tecknats ett samver-
kansavtal med Ockelbo kommun där kommu-
nen säljer 40 % av kostchefstjänsten. 
 
Kostverksamheten består av 13 enheter, på 10 
av dessa produceras maten på plats. Tre en-
heter är mottagningskök där maten levereras 
från extern leverantör (Jungfruholmens skola, 
Bodaskolan och Rotskärsskolan). 
 
Förskola 
Inom förskolan infördes e-tjänst under 2010 för 
att öka tillgängligheten. Målet för användandet 
bland föräldrar är 100 % vilket ännu inte upp-
nåtts men uppskattad användargrad är nu cir-
ka 95 %. E-tjänsten innebär att vårdnads-
havarna via en egen inloggning kan ändra 
schemauppgifter, inkomst samt säga upp plat-
sen. Besökare som inte är inloggade kan 
enkelt se de olika förskolorna, ansöka om plats 
och preliminärt beräkna barnomsorgsavgiften. 
 
Från den 1 september 2011 så ökades per-
sonaltätheten inom förskolan från 2,75 tjänster 
per avdelning till 3,0 tjänster per avdelning. 

 
Kommunfullmäktige beslutade under 2011 att 
starta projekteringen för tre nya förskoleavdel-
ningar på Bodaskolan i Skutskär.  
 
Grundskola 
Det interaktiva verktyget Unikum används från 
årskurserna 1 till och med 9 från och med höst-
terminen 2011. Att använda Unikum under he-
la skoltiden underlättar för vårdnadshavarna 
att följa sina barns mål och resultat. Vård-
nadshavarna får även ökad möjlighet att stödja 
barnen för att nå bättre skolprestationer. 
 
Inom grundskolan har de stödjande insatserna 
ökats. Som exempel kan nämnas att sommar-
skola har anordnats för elever på låg- och mel-
lanstadiet samt att sommarskolan på högsta-
diet utökats till lovskola under både sport- och 
påsklov. Stöd i matematik och läxhjälp har er-
bjudits efter ordinarie skoltid. Som ett resultat 
av samtliga insatser konstateras en förbättring 
av betygsresultaten i årskurs 9 jämfört med 
2010 års resultat. 
 
År Meritvärde Gymnasiebehörighet 

2010 155 71 

2011 176 87 

 
Meritvärdet är summan av de 16 bästa bety-
gen i åk 9. Betygen ger poäng i en skala mel-
lan 0-20. Maximalt meritvärde uppgår till 320. 
 
Den nya gymnasiereformen har förändrade 
och högre krav för behörighet till de nationella 
programmen. Dessa har indelats i yrkesinrikta-
de och högskoleförberedande program samt 
att man infört ett nytt betygssystem. Betygs-
skalan är sexgradig från A till F med fem god-
kända och ett icke godkänt betygssteg. Det in-
dividuella programmet ersätts av introduktions-
program. 
 
Avgifterna inom kulturskolan är borttagna från 
höstterminen 2011. Detta ger alla elever möj-
lighet att lära sig spela ett instrument.  
 
Vid Rotskärsskolan startade ”Attitydprojektet” 
våren 2011 med stöd från Ljungbergska fon-
den. Intentionen med projektet är att ge en 
positiv inställning till naturvetenskap och teknik 
i samverkan med omvärlden. Syftet är också 
att skapa ett ökat intresse för vidareutbildning 
inom naturvetenskap och teknik. En profil med 
inriktning NO-Teknik startades i höstas med 12 
elever i årskurs 8-9. 
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KunDa  
Under hösten tillfrågades Älvkarleby kommun 
om deltagande i ansökan för att starta ett 
Vård- och Omsorgs College, för en kvalitativ 
utveckling av vård- och omsorgsutbildningen. 
Framtagandet av en lokal ansökan avslutas i 
januari 2012 och därefter skickas ansökan in 
tillsammans med Gävle och Ockelbo kommu-
ner.  
 
Under hösten startades fyra av de fem intro-
duktionsprogrammen på KunDa. Introduktions-
programmen ska ge obehöriga elever nya möj-
ligheter. Via programmen kan eleven bli behö-
rig till ett nationellt program, förberedas för ar-
betsmarknaden eller gå vidare till annan utbild-
ning. Introduktionsprogrammen ersätter indivi-
duella programmet och ska bättre tillgodose 
obehöriga elevers olika behov.  
 
Störst andel ungdomar har gått det individuella 
alternativet. 
 
Preparandutbildning 4 elever 
Språkintroduktion 6 – 8 elever 
Yrkesintroduktion ca 10 elever 
Individuellt alternativ ca 18 elever 
 
KunDa har också tagit emot de ungdomar 
under 20 år, ca 20 st, som ej fullföljt gymna-
sium och som kommunen har ansvar för att föl-
ja upp och erbjuda sysselsättning. 
 
Samarbetet kring etableringsreformen för ny-
anlända med Arbetsförmedlingen har pågått 
främst under hösten. Kommunen ansökte hos 
Länsstyrelsen och tilldelades medel för ett pro-
jekt kring SFI-undervisning som påbörjades 
sent under hösten och ska fortsätta under 
2012. 
 
Vård och omsorg (VOM) 
Arbetet inför omorganisationen inom VOM har 
fortsatt under året. En ny organisation införs ja-
nuari 2012. Målet är en mer flexibel verk-
samhet där omsorgspersonalen arbetar både 
med hemtjänst och särskilt boende. 
 

Hemsjukv. statistik 
i antal personer 2009 2010 2011 

Vårdtagare 247 243 300 
Delegeringar 224 314 380 
Avlidna 65 72 79 
Diabetiker 33 50 45 

 
Avvikelsestatistik 2009 2010 2011 

Fall 387 473 484 

Läkemedel 114 105 166 

 

 
 
Inom vård och omsorg är kostnaderna höga för 
färdtjänsten. En utredning kommer därför att 
göras kring färdtjänstbestämmelser och gäl-
lande avtal och en kontakt har tagits för en 
eventuell samverkan med Tierps kommun. 
 
Ett nytt datasystem har tagits i drift under året 
och ytterligare ett kommer att tas i drift under 
2012. De båda systemen ska säkerställa kvali-
teten hos kunderna och göra det administrativa 
arbetet mer kvalitetssäkert och tillgängligt för 
personalen.  
 
Nya riktlinjer för vård- omsorgsverksamheter 
beslutades under våren, vilka möjliggör för 
hemtjänsten att erbjuda utbytbara servicein-
satser. 
 
Det pågår en översyn och revidering av rikt-
linjerna utifrån socialtjänstlagen (SOL) och nya 
riktlinjer utifrån lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) arbetas fram. 
Dessa beräknas vara framtagna under våren 
2012. 
 
2011-01-01 trädde en ny lag i kraft avseende 
ansvarsfördelning mellan kommunerna, vilket 
innebär att det är bosättningskommunen som 
fortsättningsvis har ansvaret för personer som 
tillfälligt vistas i en annan kommun och har be-
hov av stöd och hjälp. 
 
Vård- och omsorg har anslutit sig till Kvalitets-
registren; Palliativa registret och Senior Alert. 
Dessa är rikstäckande register där jämförelser 
mellan kommuner och landsting kan göras. Det 
är även ett utmärkt sätt att se vilka förbättrings-
områden som finns inom den egna verksam-
heten.  
 
Träffpunkten på Fyrklövern besöktes av många 
brukare med ett snitt på ca 15-20 brukare/dag 
både från boende på Fyrklövern och personer i 
ordinärt boende. Två personal har huvudans-
varet för verksamheten. Träffpunktsverksam-
heten är mycket uppskattad bland besökarna. 
 
Träffpunktsverksamheten på Tallmon har öp-
pet två dagar i veckan. De boende har behov 
av stimulansen som ett miljöombyte innebär. 
 
Demensdagvården har bytt namn till Träffpunkt 
Vallmo. Kunderna var många under 2011 och 
kommer att bli fler under 2012. Verksamheten 
har startat ett utvecklingsarbete för att kunna 
möta de behov som finns.  
 
Under hösten har en sjuksköterska arbetat 
med implementeringen av demensriktlinjer  
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samt utbildning av personal i demenskunskap. 
Detta har finansierats via statliga stimulans-
medel.  
 
Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 
socialtjänstlagen med syfte att stödja anhöriga 
och framför allt för att minska deras fysiska och 
psykiska belastning. En undersköterska arbe-
tar nu med anhörigstöd på 20 %. En cirkel "Att 
vara anhörig till en närstående med minnes-
svårigheter" genomfördes under hösten. 
 
Under året har det skett en ökning av antalet 
bostadsanpassningsärenden. Det är främst 
badrum som har anpassats. Även det övriga 
behovet av hjälpmedel har ökat och en del 
större ombyggnationer av bostäder utfördes. 
 
Individ och familjeomsorg (IFO) 
Med stöd från Samordningsförbundet så har 
Älvkarleby kommun tillsammans med Lands-
tinget, Försäkringskassan och Arbetsförmed-
lingen ett pågående projekt, kallat Växthuset. 
Projektets målgrupp är personer mellan 20 – 
35 år och som har behov av insatser från minst 
två av parterna.  
 
IFO har remitterat ett antal personer som av 
olika anledningar inte har kommit ut i arbets-
livet. På Växthuset får de inskrivna en kartlägg-
ning av sin arbetsförmåga och en personlig 
handlingsplan, vilket i förlängningen kan bidra 
till att personerna blir självförsörjande. Projek-
tet startade 2010-01-01 och planerat avslut är 
2012-06-30.  
 
Nätverkshuset är en öppenvårdsenhet som 
vänder sig till utsatta barn/ungdomar och deras 
familjer samt nätverk som av olika anledningar 
behöver råd och stöd. Personal kan tillsam-
mans med familjen arbeta med att skapa nya 
lösningar på olika relationsproblem. Insatserna 
kan ske genom biståndsbeslut via IFO eller att 
familjerna söker hjälp på eget initiativ. 
 
På Nätverkshuset bedrivs även behandling för 
missbruk enligt 12-stegsmodellen, som har sitt 
ursprung i Minnesotamodellens 12-stegsbe-
handling som bygger på AA, anonyma alko-
holisters 12 steg till tillfrisknande. Till denna 
behandling behövs inget biståndsbeslut och 
ingen utredning görs innan. Valet att genomgå 
behandling är individens eget. Denna behand-
lingsform passar dock inte alla och därför sker 
ibland externa placeringar. 
 
 
 

 
Tjänster som erbjuds är bland annat:  
• Samtal för enskilda och familjer 
• Familjebehandling / FFT /(funktionell famil-

jeterapi)  
• Intensivstöd 
• Gruppverksamhet såsom barn-, tonårs- 

och föräldragrupper 
• ART-metoden (Aggression Replacement 

Training)  
• ADDIS - kartläggningsinstrument av miss-

bruk och beroende  
• Anhöriggrupper 
• Primärbehandling 
• Kriminalitetsprogrammet Vägvalet  
 
Framtiden 
 

Kostverksamhet 
Under 2012 kommer ett kostdatasystem att 
implementeras i verksamheterna. Systemet 
näringsberäknar, prissätter och kvalitetssäkrar 
måltiderna.  
 
Utbildning i grundläggande livsmedelshygien 
kommer att genomföras under 2012 och ett 
webbaserat egenkontrollprogram ska driftsät-
tas på alla enheter. 
  
Bodaskolans mottagningskök kommer att byg-
gas om till ett tillagningskök. 
 
Ombyggnationen av Rotskärsskolans kök kom-
mer att ske sommaren 2013. Från och med 
hösten 2013 kommer all matproduktion som 
sker i kommunens regi att tillagas på plats. 
Mottagningsköket på Jungfruholmen upphör 
våren 2013. 
 
Grundskola 
Under våren 2012 kommer förvaltningen att 
genomföra en kartläggning av våra lärares och 
förskollärares behörighet inför kravet på lärar-
legitimation. Kartläggningen kommer att visa 
på behovet av fortbildning och nyrekrytering i 
den kommunala förskolan och skolan. 
 
Enligt nya skollagen ska alla elever i kommu-
nen ha tillgång till en kurator och i januari 2012 
anställs en kurator i kommunen. 
 
Elevrådet på Rotskärsskolan startar våren 
2012 ett hälsofrämjande projekt. Eleverna 
skriver ett kontrakt tillsammans med Elevrådet 
och gör en avsiktsförklaring: 
 
• Avstå från rökning, snus, alkohol och dro-

ger. 
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• ”Nolltolerans” beträffande diskriminering 

och kränkande behandling. 
 
 
KunDa 
Första juli 2012 träder den nya förordningen 
för vuxenutbildningen i kraft, VUX. Det innebär 
att nya kurser ska startas inom samtliga äm-
nen och det nya betygssystemet börjar använ-
das. Samtidigt finns det studerande som full-
följer sina studier enligt det gamla systemet. 
Planering och förberedelser kommer att pågå 
under hela vårterminen, till viss del i samarbete 
med Gästrikevux. 
 
Under hela året 2012 kommer SFI-lärare och 
rektor inom vuxenutbildningen att tillsammans 
med SFI-lärare och integrationssamordnare i 
Enköpings kommun att genomföra ett projekt-
arbete kring kartläggning av material till webb-
baserad SFI-undervisning. 
 
Sista delen av orienteringskurser för projektet 
Växthuset genomförs under vårterminen. 
Vuxenutbildningen har lämnat förslag på med-
verkan även i den nya ansökan om Växthus 2 
som pågår och eventuellt startar 2012. 
 
Individ och familjeomsorg 
Antalet placerade barn har ökat stadigt under 
de senaste tre åren. För många av barnen är 
placeringen utanför det egna hemmet att anse 
som en uppväxtplacering. Under det komman-
de året kommer tre placeringar att upphöra till 
följd av att personerna avslutar sina gymnasie-
studier.  
 
Som tidigare så är det svårt att prognostisera 
vilka ökande eller minskande kostnader som 
på grund av förändrade regelsystem, antal an-
mälningar om misstanke att barn far illa, ar-
betsmarknadens utveckling, inflyttningar från 
andra kommuner och annat som kommer att 
påverka belastning och budgetutfall inom 
individ- och familjeomsorgen. 
 
Vård och omsorg 
Hemsjukvården ser en ökning av multisjuka 
både äldre och yngre som behöver omfattande 
insatser från alla yrkeskategorier men framför 
allt från sjuksköterskorna. 
 
Vård och omsorg ser också ett ökat behov av 
stöd till yngre dementa och deras anhöriga och 
detta kommer att utredas under våren 2012. 
Även övrig demensverksamhet i kommunen 
kommer att ses över.  
 
 

 
Förvaltningen har erhållit stimulansmedel, to-
talt 171 tkr under 2011 och 2012, riktade till 
äldreomsorgen för framtagande av värde-
grundsgarantier. Arbetet kommer att inledas 
med att områdeschefer, biståndshandläggare 
samt medicinskt ansvarig sjuksköterska går en 
distansutbildning som ges av Uppsala univer-
sitet. 
 
Stimulansmedel har även erhållits för kompe-
tensutveckling för äldreomsorgspersonal (un-
dersköterska och vårdbiträde) kallad Omvård-
nadslyftet. Satsningen löper fram t.o.m. 2014 
och ger totalt för perioden cirka 900 tkr. 
 
Inom funktionshindradeomsorgen finns inom 
de närmaste åren ett behov av ett nytt boende 
för ungdomar och en externt placerad lokal för 
daglig verksamhet. 
  
Uppdrag 
 

Uppdrag personalpolitik: att skapa mönsterar-
betsplatser av en eller flera avdelningar inom 
enheten tillsammans med de fackliga organisa-
tionerna.  
 
Planering inleddes under våren 2011 men inga 
aktiviteter har påbörjats på grund av höga ini-
tialkostnader för ett införande och efter en 
överenskommelse med de fackliga organisa-
tionerna så har det beslutats att skjuta på infö-
randet och återuppta frågan senare under 
mandatperioden.  
 

Redovisning: Uppdraget har inte genomförts 
under 2011. 
 

 
Uppdrag vården om våra äldre: utveckla stödet 
till dem som vårdar anhöriga i form av träff-
punkter, avlösning, utbildning och stödprogram 

Träffpunktsverksamhet för anhöriga bedrivs för 
närvarande en gång/vecka. 

Vi har en ökad frekvens av avlösningsbeslut till 
anhöriga som vårdar i hemmet, besluten ger 
avlastning på korttids, inom dagverksamhet 
eller i hemmet. 

En undersköterska arbetar med anhörigstöd 
på 20 %.  

En cirkel "Att vara anhörig till en närstående 
med minnessvårigheter" har genomförts under 
hösten.  

Redovisning: Uppdraget har genomförts. 
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Uppdrag vården om våra äldre: Utreda möjlig-
heterna med ”vårddjur” inom våra boenden. 
 
En utredning har visat att utbildning och inför-
skaffande av vårddjur skulle innebära en hög 
kostnad för verksamheten och kräva speciell 
kompetens hos personalen så för närvarande  
finns inget förslag på införande av vårddjur i 
särskilda boenden. Idag finns katt på Tallmon 
och Östangård. 
 
Redovisning: Uppdraget har genomförts. 
 
Uppdrag vården om våra äldre: Tydliggöra en 
demografisk bild över framtidens äldres kom-
munala vårdkonsumtion i en äldreplan. 
 
Uppdraget har delvis kunnat genomföras un-
der 2011. Uppdraget har redovisats till nämn-
den, som beslutade att det finns behov att 
komplettera förvaltningens förslag. En enkät-
undersökning bör genomföras under 2012 för 
att få kunskap om vad framtidens äldre efter-
frågar när det gäller boendeformer och andra 
insatser.  
 
Redovisning: Uppdraget har genomförts men 
ska kompletteras under 2012. 
 
Uppdrag funktionshindradeomsorgen: att kom-
munen tillsammans med det lokala näringslivet 
utvecklar dagverksamheten för funktionshind-
rade. 
Daglig verksamhet har en samordnare anställd 
för att arbeta mot externa och interna arbets-
platser. De företag som redan har arbetstagare 
från Daglig verksamhet besöks av samord-
naren regelbundet för att se att allt går enligt 
plan. Samordnaren finns till hands för arbets-
givaren för att fråga och bolla praktikantens 
olika svårigheter och hinder i arbetslivet. Sam-
ordnaren poängterar att det är svårt att över-
tala arbetsgivare att ta emot arbetstagare från 
Daglig verksamhet. De arbetsgivare som finns 
i kommunen tar emot många samtal från olika 
aktörer som vill ha praktikplatser.  
 
För att försöka minimera "fel" placeringar hos 
arbetsgivaren, har samordnaren under 2011 
arbetat efter en metod som kallas Supportment 
Employment. Modellen innebär att det görs en 
kartläggning av arbetsplatsen där krav på klä-
der, tider m.m. samt om det finns speciella kul-
turer som praktikanten bör anpassa sig till. Se-
dan görs en matchning och till sist en presen-
tation. 
 
 

 
Det finns ett behov av egna arbetsplatser, som 
anordnas av kommunen.  
 
Redovisning: Uppdraget är genomfört, model-
len är införd. Däremot måste resultatet följas 
upp fortlöpande. 
 
 
Uppdrag funktionshindradeomsorgen: att ut-
veckla ett förslag på boendeformer (t ex satel-
litboende) för funktionshindrade.  
 
I oktober 2011 hölls en träff med Älvkarlebyhus 
angående inrättande av nya servicebostäder. 
Ett förslag är framtaget och presenterat för Älv-
karlebyhus och planeringen fortgår.  
 
Redovisning: Uppdraget är genomfört. 
 
Uppdrag individ- och familjeomsorg: att tillsam-
mans med andra huvudmän ta fram en plan 
inklusive kostnader för hur missbruks-/beroen-
devården med matchning på systemnivå skulle 
kunna se ut i Älvkarleby kommun. 
 
IFO har under 2011 haft i uppdrag att göra 
missbruksvården mer attraktiv och tillgänglig 
för personer med ett beroende och/eller miss-
bruk. Utifrån detta har det i den lokala RIM- 
gruppen (Riktlinjer I Missbruksvården) utarbe-
tats ett samverkansförslag mellan socialtjänst, 
primärvård, beroendepsykiatri samt kriminal-
vård. Innehållet i samverkansförslaget bygger 
på de nationella riktlinjerna för missbruksvård. 
RIM-gruppen startades i länet som ett projekt 
för att implementera de nationella riktlinjerna 
inom missbruks- och beroendevården. 
 
Nämnden har under 2011 uppdragit till verk-
samheten att utreda behovet av en träffpunkt 
för missbrukare. Ett förslag har presenterats 
för nämnden. Förslaget ska fortsätta att utre-
das och konkretiseras under 2012. 
 
IFO har under 2011 haft en hög belastning på 
missbrukssidan. Förutom behandling i öppen-
vård via Nätverkshuset har flera personer be-
viljats bistånd på institution då deras behov av 
vård inte har kunnat tillgodoses i öppenvård. 
Till följd av hög tillströmning av sökande till 
öppenvården på Nätverkshuset så gjordes en 
utökning av personal med 20 % under augusti 
till december för att kunna möta behoven.  
Tjänsten har i huvudsak varit riktad till ungdo-
mar med missbruk samt deras föräldrar. 
 
Redovisning: Uppdraget har delvis genomförts. 
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Uppdrag individ- och familjeomsorg: att tillsam-
mans med andra huvudmän utveckla arbetet 
med familjecentraler, föräldrastödet och föräld-
rastödsutbildningar. 
 
Arbetet med stöd till barn/föräldrar/familjer 
sköts i huvudsak av personal från Nätverkshu-
set. En personal har utbildats i förhållningssätt 
riktat till föräldrar med kognitiva svårigheter så-
som dysfunktionellt tänkande och dysfunktio-
nella beteenden. Vidare har en personal del-
tagit i ett projekt via Lunds universitet med in-
riktning barn med bl.a. koncentrationssvårig-
heter, metoden är särskilt riktad till barn 9-12 
år. Uppdraget har dock inte kunnat slutföras 
och det kommer därför att fortsätta under 
2012. 
 
Inom ramen för Närvårdssamarbetet med 
landstinget så är utveckling av verksamheten 
inom familjecentralen en prioriterad fråga.  
 
Redovisning: Uppdraget har delvis genomförts 
under 2012. 
 
Uppdrag individ- och familjeomsorg: att tillsam-
mans med andra huvudmän ta fram en plan för 
hur försörjningsstödet kan minska. 

En handläggare har avsatts till att arbeta inten-
sivt med ungdomar som uppbär ekonomiskt 
bistånd. Tanken är att vara ungdomarna be-
hjälplig i kontakt med andra myndigheter i t.ex. 
trepartsamtal eller att coacha ungdomen till ett 
ändrat tankemönster. Erfarenheten är att ju 
längre tid en person är aktuell för ekonomiskt 
bistånd, desto svårare är det för personen att 
komma ut i arbetslivet. Därför är det viktigt att 
intensifiera arbetet med ungdomar.  

Handläggarna inom försörjningsstöd har konti-
nuerliga kontakter med handläggare inom and-
ra verksamheter t ex arbetsförmedlingen, för-
säkringskassan och kommunens arbetsmark-
nadsenhet för direkta 3-partssamtal alternativt 
för framtagande av gemensamma handlings-
planer.  

Den gemensamma planen och överenskom-
melsen mellan huvudmännen och verksamhe-
terna är att fortsätta utveckla gemensamma 
metoder för samverkan.  

Redovisning: Uppdraget har genomförts men 
fortsätter att utvecklas. 
 
Uppdrag folkhälsa: i det generella folkhälsoar-
betet fokusera på att arbeta med att höja det 
psykiska välbefinnandet, minska övervikt och 
hjärtinfarkter samt minska konsumtionen  

 
främst av alkohol, narkotika, tobak, illegal an-
vändning av läkemedel och dopningsmedel. 
 
Inom förvaltningens alla områden bedrivs arbe-
te som påverkas av och påverkar folkhälso-
utvecklingen. Flera exempel på detta återfinns 
i respektive verksamhetsberättelse.  
 
I det förebyggande arbetet för en minskad kon-
sumtion av alkohol, droger och läkemedel 
erbjuder IFO och Nätverkshuset alla brukare 
en screening för att uppmärksamma den en-
skilde på hur den egna konsumtionen ser ut. 
 
Inför riskhelger så som Valborg, skolavslutning 
och midsommar samverkar IFO och Nätverks-
huset med andra organisationer för att minska 
alkoholkonsumtionen bland ungdomar.   
 
Utmaningen för kommande år är att systema-
tiskt koppla ihop det arbete som bedrivs/ pla-
neras inom respektive verksamhet i förhållan-
de till folkhälsoutvecklingen. Detsamma gäller i 
samverkan med övriga aktörer som t ex lands-
ting och polis. 
 
Redovisning: Uppdraget har delvis genomförts. 
 
Uppdrag skola: att redovisa resultatet av de 
påbörjade och de nystartade kvalitetshöjande 
åtgärder inom skolan en gång per år till full-
mäktige. 
 
Det är rektor som har ansvaret för att de na-
tionella kunskapsmålen och värdegrundsupp-
draget tolkas och följs med fokus på resultat.  
 
Utifrån uppdraget har förskolechef och rektor 
fått ett tydligt nerskrivet åliggande som peda-
gogiska ledare i verksamheten. I uppdraget in-
går regelbundna klassrumsbesök med uppföl-
jande samtal med lärarna.  
 
Uppföljning av uppdraget kommer att rapporte-
ras till kommunfullmäktiges sammanträde vå-
ren 2012. 
 
Redovisning: Uppdraget genomförs genom 
rapporteringen till fullmäktige för verksamhets-
året 2011. 
 
Uppdrag skola: ett gemensamt förhållningssätt 
i mötet med eleven ska utvecklas, implemen-
teras och upprätthållas. 
 
Alla vuxna i skolan ska ta fasta på det positiva 
hos alla elever och bygga relationer utifrån det-
ta. Alla vuxna ska göra allt för att varje elev ska  
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lyckas i skolan. En viktig framgångsfaktor är att 
inte lägga problemet hos eleven utan välja att 
påverka det som finns runt omkring. 
 
Alla skolor ska ha tydliga ordningsregler som 
skapar förutsättningar för en lugn, trygg och 
trivsam lärmiljö.  
 
Alla elever ska ha regelbunden individuell 
mentorstid.  
 
Lokaler som matsal, cafeteria, bibliotek och 
skolgårdar ska ses som naturliga träffpunkter 
för vuxna och elever.  
 
Redovisning: Uppdraget har delvis genomförts. 
 
Uppdrag skola: tillskapa en förskola i norra de-
len av Älvkarleby kommun. 
 
Fullmäktige har ändrat beslutet om en nybygg-
nation och i stället beslutat att utnyttja befint-
liga och outnyttjade lokaler i Bodaskolan för en 
ombyggnation till tre förskoleavdelningar. En 
arbetsgrupp har tillsatts inom förskolan och 
skolan för delaktighet i projekteringen. 
 
Redovisning: Uppdraget har genomförts.  
 
Uppdrag skola: i kommunens förskolor och 
skolor ska föräldrarna uppmuntras till engage-
mang och stöd för sina barns utveckling och 
studier. 
 
I förskolan har personal och vårdnadshavare 
daglig kontakt vid lämning och hämtning. För-
skolecheferna har en regelbunden dialog med 
personalen om förhållningssätt och bemötan-
de. 

 
Föräldrarna inbjuds till utvecklingssamtal där 
barnens utveckling och lärande står i fokus. 
Föräldramöten och föräldrasamråd genomförs 
regelbundet. 
 
 
Lärarna ska ge hemmet snabb och regelbun-
den återkoppling om elevernas måluppfyllelse. 
 
Det webbaserade interaktiva verktyget Unikum 
ger bra förutsättningar för en dialog mellan 
skolan och hemmet. Vårdnadshavarna får ge-
nom Unikum en god inblick i skolans plane-
ringar, läxor, bedömningar med mera.  
 
Unikum finns nu i hela grundskolan från åk 1 
till åk 9.  
 
Redovisning: Uppdraget har genomförts och 
metoder för att utveckla uppmuntran, stöd och  
engagemang fortsätter att utvecklas. 
 
Uppdrag skola: nämnden ska tillsammans med 
näringslivet utveckla en sommarskola i natur-
vetenskap/teknik. 
 
Rotskärsskolan startade ”Attitydprojektet” vå-
ren 2011 med stöd från Ljungbergska fonden. 
Intentionen med projektet är att ge en positiv 
inställning till naturvetenskap och teknik i sam-
verkan med omvärlden.  Syftet är också att 
skapa ett ökat intresse för vidareutbildning 
inom naturvetenskap och teknik. Fullständiga 
riktlinjer för projektet är under bearbetning.  
 
Projektet kan mycket väl inrymma aktiviteter 
såsom sommarskola, läger och exkursioner 
med start 2012. 
 
Redovisning: Uppdraget har delvis genomförts. 
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Nyckeltal      2010   2011 
 
Utbildning 
Förskola 
Antal inskrivna barn (medeltal 15/2 och 25/10)   442   448 
Antal barn/årsarbetare (25/10)     5,6   5,7 
Bruttokostnad (kr) per barn     100 100   103 300 
 
Fritidshem 
Antal inskrivna barn (medeltal 15/2 och 25/10)   235   260 
Antal barn/årsarbetare (25/10)     25,1   23,1 
Bruttokostnad (kr) per barn     24 200   29 400 
 
Förskoleklass 
Antal inskrivna barn (medeltal 15/2 och 25/10)   79   81 
Antal årsarbetare per 100 elever (25/10)    7,4   6,4 
Bruttokostnad (kr) per barn     36 500   44 100 
 
Grundskola 
Antal inskrivna barn (medeltal 15/2 och 25/10)   565   550 
Antal pedagogisk personal per 100 elever (25/10)   8,0   7,7 
Bruttokostnad (kr) per barn     104 500   96 790 
 
Gymnasium (interkommunala ersättningar, skolskjutsar, inackorderingsers.) 
Antal inskrivna barn (medeltal 15/2 och 25/10)   377   385 
Bruttokostnad (kr) per barn     104 500   106 100 
 
Individ och familjeomsorg 
Placeringar barn & ungdomar 
Antal vårddygn, totalt      5 952   6 509 
Kostnad/vårddygn, totalt (kr)     1 335   1 196 
Nettokostnad totalt (mnkr)     7,9   7,8 
Antal placerade barn & ungdomar, totalt    33   42 

- varav i familjehem     25   23 
- varav i institutionsplaceringar    8   13 

 
Placeringar vuxna 
Antal placeringar      13   14 
Nettokostnad (mnkr)      1,6   3,1 
 
Vård och omsorg 
 
Handikappomsorg 
Antal arbetstagare, daglig verksamhet    25   24 
Antal personer med personlig ass LSS/LASS   12   14 

- varav personer i privat regi    3   3 
Antal kontaktpersoner     16   17 
Ledsagarservice      4   5 
Avlösarservice      5   3 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2010 

Redovisning 
2011 

 Avvikelse mot 
budget 2011 

Intäkter 453 213 455 734 3 084 

Kostnader 27 235 39 157 -5 017 

Nettokostnad -425 978 -416 576 -1 934 

 
Budgetutfall 
 

Pensionskostnader 

Pensionskostnaderna, utbetalningar och ökad 
pensionsskuld- och avsättning, uppgick till 24,4 
mnkr (25,9 mnkr). Budget uppgick till 20,6 
mnkr. Den stora skillnaden mellan utfall och 
den prognos som budgeten baseras på ska ut-
redas. 
 

Skatteintäkter 

Preliminära skatteintäkter betalas in till kom-
munerna baserat på prognoser för inkomstbe-
skattning. I december inkomståret (=budget-
året) sker en preliminär avräkning och året 
därpå, efter taxeringen, en slutlig avräkning. 
När skatteutfallet blir lägre än de preliminära 
skatteintäkterna, uppstår en skuld till staten. Vid 
omvänt förhållande uppstår i stället en fordran. 
Vid årsskiftet 2011/2012 har kommunen en 
bokförd fordran på 12,0 mnkr. 
 

2011 uppgick skatteintäkterna till 353,6 mnkr 
(339,9 mnkr) vilket är 1,2 mnkr över budget. I 
intäkterna ligger en positiv slutavräkning för 
2010 på 5,4 mnkr. 
 

Kommunalekonomisk utjämning och 
generella statsbidrag 
Nettobidraget, inkl. LSS-utjämning, uppgick till 
totalt 51,0 (58,0 mnkr), vilket översteg budget  
med 700 tkr.  
 

Fastighetsavgift 

Den statliga fastighetsskatten omvandlades 
2008 till en kommunal fastighetsavgift. De öka-
de kommunala intäkterna som detta förde med 
sig, reglerades genom en motsvarande minsk-
ning av de generella statsbidragen. 
 

Utfallet för 2011 blev 14,6 mnkr (14,8 mnkr) vil-
ket understeg budget med knappt 200 tkr.  
 

Finansiella intäkter 

Kommunen får ränteintäkter huvudsakligen från 
reversräntor från Älvkarleby Vatten AB för bola-
gets övertagande av vatten- och avloppsan-
läggningar (2011: 2,0 mnkr).  
 

Totala finansiella intäkter uppgick till 2,6 mnkr 
(1,4 mnkr), vilket översteg budget med 770 tkr. 
359 tkr har erhållits från AB Älvkarlebyhus i bor- 

 

gensavgift enligt lag om allmännyttiga kommu-
nala  bostadsaktiebolag.  
 

Finansiella kostnader 

Total finansiell kostnad uppgick till 9,1 mnkr 
(2,8 mnkr). Budget var fastställd till 4,4 mnkr. 
Ränteläget steg snabbare än vad som var be-
räknat i budget. 624 tkr av kostnaden avser in-
dexuppräkning sedan 2009 på medfinansiering 
av Citybanan (4,0 mnkr i 2008 års prisnivå). 
Ränteförändringar avseende pensioner, som 
2011 uppgick till 3,6 mnkr, är fr.o.m. 2011 upp-
tagna som finansiella kostnader. Tidigare bok-
fördes dessa kostnader som pensioner. 
 

Diskonteringsräntan för beräkning av nuvärdet 
av framtida pensionsåtaganden har sänkts, vil-
ket innebär ett högre nuvärde av pensionsåta-
gandet och en finansiell engångskostnad 2011 
på 2,7 mnkr. 
 

Genomsnittliga räntesatsen för kommunens 
anläggningslån uppgick till 3,16 % (1,72 %).  
 

Internränta 

Internräntan på kommunens anläggningar (akti-
verade/idrifttagna investeringar) uppgick till 8,9 
mnkr (8,1 mnkr), vilket gav ett budgetöverskott 
på 587 tkr. (Det är internräntans intäktssida 
som bokförs under finansförvaltningen. Kost-
nadssidan belastar aktuell verksamhet.) 
 

Personalkostnadspåslag 

Ett personalkostnadspåslag på utbetalade löner 
sker för arbetsgivaravgifter, pensionsavtal och 
avtalsförsäkringar. Därutöver sker ett internt på-
slag på cirka 3,0 %, vilket ska täcka pen-
sionsutbetalningar för äldre avtal och fackliga 
kostnader. Påslaget kommer in som intäkt 
(egentligen en negativ kostnad) under finans-
förvaltningen.  
 

Efter 2011 års budgetprocess har beslut tagits 
om fortsatt mycket låga premier, 0,21 % på 
lönesumman, för avtalsförsäkringar. Detta i 
kombination med en för låg ingångsbudget har 
gett ett positivt budgetutfall på 3,0 (2,3) mnkr. 
 

Realisationsvinst 

Bland 2010 års intäkter finns en realisationsvin-
st uppkommen vid likvidation av Älvkarleby Ko-
mmunhus AB. 
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Mål  Målformulering  
 2/4/6-programmet Att rationalisera verksamheten 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). De nödvändiga förändringarna leds, samordnas och  
 följs upp i ett sammanhållet program, 2/4/6-programmet. 
 
Beskrivning av måluppfyllelse (hela perioden 2009-2011). 
 
Kommunstyrelsen  
Mål att nå: 5 050 tkr, uppnått: 1 770 tkr (4,2 %). Styrelsen nådde inte målet. 
 
Bland vidtagna åtgärder kan nämnas: två icke återbesatta tjänster, minskat antalet leasingbilar med 
en, ny process för planering och genomförande av sammanträden, försäljning av tjänster och uthyr-
ning av lokaler till polisen, nytt avtal för ekonomisystem och övergång till fri programvara för enkäter. I 
övrigt har förvaltningen arbetat med ständiga förbättringar, t.ex. översyn av processer och energiför-
brukning, åtgärder som är svåra att prissätta. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Mål att nå: 4 490 tkr, uppnått: 2 515 tkr (6,7 %). Nämnden nådde inte målet. 
 
Nytt elavtal har tecknats, mindre fordonspark och lägre kostnader för drivmedel och reparationer, mer 
arbeten i egen regi i stället för att använda entreprenörer, ny upphandling av vinterväghållning, effekti-
vare skötsel vid röjningar (få betalt för flis i stället för att betala för bli av med flisen), nytt avtal med ju-
rist, högre avgiftsuttag för detaljplaner, minskade kostnader för f.d. kommunförrådet.  
 
Utbildnings- och omsorgsnämnden: 
Mål att nå: 37 290 tkr, uppnått: 19 000 tkr (6,1 %). Nämnden nådde delvis målet. 
 
Schemaläggning och vikariehantering har setts över, tjänster har inte återbesatts vid omorganisation, 
restriktivitet har rått vid inköp och alternativa lösningar har vidtagits för underhåll av hjälpmedel. 
 
Kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen: Sammanräknat för alla nämnder har cirka 24,2 
mnkr av totala målet på 46,8 mnkr nåtts, vilket motsvarar knappt 50 %.  Målet har alltså inte nåtts. 
 
Det är svårt att bedöma, om alla vidtagna åtgärder har kunnat ske ”…med bibehållna servicenivåer…”. 
Sannolikt har i vissa fall servicenivåerna påverkats negativt. Dessutom är inte alla åtgärder en effekt 
av 2/4/6-programmet, utan skulle ha vidtagits även utan programmet. Även om inte målet uppnåddes, 
så är det viktigt att notera att budskapet, att utnyttja resurserna på ett effektivt sätt, nått ut och diskute-
rats i organisationen.    
 
Sjukfrånvaron för kommunanställd personal har under perioden minskat från 7,83 % till 5,17 %. Detta 
har inneburit avsevärda kostnadsreduktioner för kommunen, men då tillförlitliga beräkningar saknas, 
så har kostnadseffekten av den minskade sjukfrånvaron inte tagits med i redovisningen.  
 
Mål Målformulering  

Folkhälsan Skapa bättre förutsättningar för en god hälsa på lika villkor i hela  be-
 folkningen  
 
Kommunstyrelsen: Den närvårds- och preventionskoordinator som har anställts kommer att arbeta 
med att utveckla områdena närvård och prevention, så att kommunen på sikt kan skapa bättre förut-
sättningar. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden hänvisar till fullmäktiges beslut att anta styrdokument för preventions- 
och folkhälsoarbete och inrättandet av ett preventions- och folkhälsoråd.  
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Utbildnings- och omsorgsnämnden: Folkhälsofrågorna är grundläggande i både närvårdssamarbetet 
med landstinget och i kommunens eget preventionsarbete.  
 
Under 2011 anställde kommunen, med en hälftenfinansiering från landstinget, en samordnare för pre-
ventions- och folkhälsoarbetet. Samordnaren arbetar med att skapa en effektiv organisation och prak- 
tik för ett effektivare folkhälsoarbete vilket tillsammans med analysarbete för att identifiera förbättrings-
områden har skapat bättre förutsättningar för måluppfyllelse. 
 
Kommunen och landstinget har beslutat att gemensamt ta fram en folkhälsoprofil som syftar till att 
samla de mått/indikationer som gör det möjligt att över tid följa folkhälsoutvecklingen i kommunen. 
 
Målet att skapa bättre förutsättningar är nått, men att arbetet med att skapa ytterligare förutsättningar 
fortgår. 
 
Kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen: Arbetet att skapa bättre förutsättningar enligt 
målformuleringen har inletts och såtillvida har målet uppfyllts. För att se och kunna mäta resultatet, så 
behöver arbetet fortsätta under en längre tid. 
 
Mål Målformulering  
Skolan och förskolan Alla elever ska gå ut grundskolan med behörighet till gymnasieutbild-
 ning.  
 
Utbildnings- och omsorgsnämnden: Tidiga insatser i förskolan gynnar barns fortsatta utveckling och 
lärande. 
 
Hösten 2010 och våren 2011 påbörjades ett arbete med regelbundna och täta uppföljningar av 
resultaten för alla elever i alla ämnen. Rektorernas uppdrag som pedagogiska ledare förtydligades. 
Resultaten våren 2011 har avsevärt förbättrats avseende meritvärde samt behörighet till gymnasiet. I 
det nya programmet för ett systematiskt kvalitetsarbete finns rutiner för att förbättra arbetet med 
analyser och åtgärder av undervisningen på individ- grupp- och skolnivå. 
 
Från det Individuella programmet gick 11 elever vidare till nationella gymnasieprogram med de nya 
högre kraven på behörigheter som trädde i kraft i höstas. Genomströmningen under läsåret 10/11 var 
82 elever. Av dessa hade redan 43 behörighet till nationellt program enligt de gamla reglerna. 
 
Målet har delvis uppnåtts under 2011. 
 
Kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen: Arbetssätt och -metoder i skolan har ändrats under 
2011 och resultaten har tydligt förbättrats och nämnden har nått en bit på vägen mot måluppfyllelsen. 
Arbetet för att nå bättre resultat i skolan fortsätter.  
 

Mål Målformulering  
Skolan och förskolan I Älvkarleby kommun ska alla barn och elever få den undervisning de  
 de har rätt till.  
 
Utbildnings- och omsorgsnämnden: Fortbildningsinsatser och stöd av specialpedagog har verksam-
heten och miljön inom förskolan utvecklats när det gäller anpassning för barn i behov av särskilt stöd 
vilket gynnar alla barn. 
 
Lärarna arbetar aktivt med att individanpassa sin undervisning. Målen med undervisningen ska tydlig-
göras och förstås av eleverna. Eleverna ska veta vad som krävs av dem innan de börjar med ett 
arbetsområde. Elever som har behov av extra stöd får riktade insatser av speciallärare och/eller elev-
assistent. Olika arbetssätt och lärstilar ska erbjudas eleverna. 
 
Övriga åtgärder som skolan erbjuder är läxhjälp och mattestugor under eftermiddagar samt lovskola. 
Utvärdering av undervisningen sker regelbundet och även vid utvecklingssamtal och via elev- och 
föräldraenkäter. 
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Introduktionsprogram har erbjudits dem som inte uppnått behörighet till nationellt gymnasieprogram. 
SFI-undervisning har tillhandahållits inom laglig tid. Grundläggande kurser för vuxna och gymnasiala 
kurser har erbjudits inom kursutbud.   
 
Målet har delvis uppnåtts. 
 
 
Kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen: Målet uppnåddes inte under 2011, men arbetet 
fortsätter kommande år för att målet ska nås. 
 
Mål Målformulering  

Skolan och förskolan Barn och elever ska ses som intresserade, läraktiga och motiverade  
 för kunskap. 
 
Utbildnings- och omsorgsnämnden: Tidiga insatser i förskolan gynnar barns fortsatta utveckling och lä-
rande. Den reviderade läroplanen fokuserar på detta. Kompetensutvecklingsinsatser har gjorts i verk-
samheten för att implementera läroplanen samt betona det utvidgade uppdraget. 
 
Vi ska ha höga förväntningar på våra elever och skolans kompensatoriska ansvar är tydligt. 
 
I nya skollagen ges barn och elever ökad rätt till inflytande över utbildningen. Eleverna ska med sti-
gande ålder ges förutsättningar att ta ett större ansvar för sin utbildning. Lärarna ska involvera elever-
na vid planering och genomförande av undervisningen.  
 
Målet har delvis uppnåtts. 
 
Kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen: Åtgärder har vidtagits för att målet ska nås. 
 

Mål Målformulering 

Skolan och förskolan Personaltätheten ska under 2011ökas till tre personal per förskoleav- 
 delning. 
 
Utbildnings- och omsorgsnämnden: 1 september ökades personaltätheten från 2,75 till 3,0 tjänster per 
avdelning. 
 
Målet har uppnåtts. 
 
Kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen: Målet har uppnåtts. 
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 Redovisning Avvikelse mot Redovisning Avvikelse mot 
 2010 budget 2010 2011 budget 2011 
      
Revision      
Intäkter 0 0 0 0 
Kostnader 528 22 544 16 
Nettokostnader 528 22 544 16 
      
Kommunstyrelse       
Intäkter 4 257 75 4 929 399 
Kostnader 47 462 1 495 48 584 21 
Nettokostnader 43 205 1 570 43 655 420 
      
Samhällsbyggnadsnämnd      
Intäkter 62 586 6 660 55 423 -1 496 
Kostnader 97 310 -6 642 89 203 1 907 
Nettokostnader 34 723 19 33 780 411 
      
Utbildnings- och 
omsorgsnämnd      
Intäkter 39 356 8 837 46 576 12 780 
Kostnader 372 350 -9 531 378 045 -15 575 
Nettokostnader 332 994 -694 331 469 -2 794 
      
Driftprojekt      
Intäkter 150 150 27 27 
Kostnader 319 1 591 8 769 -810 
Nettokostnader 169 1 741 8 742 -783 
      
Finansförvaltning      
Intäkter  453 213 -837 455 734 3 084 
Kostnader 27 235 -585 39 157 -5 017 
Nettokostnader -425 978 -1 422 -416 576 -1 934 
      
SUMMOR      
Intäkter 559 562 14 885 562 690 14 794 
Kostnader 545 203 -13 651 564 303 -19 458 
Nettokostnader -14 359 1 234 1 613 -4 664 
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  Redovisning Redovisning  Avvikelse mot 
  2010 2011 budget 2011 
      
Kommunstyrelse      
Utgifter  3 287 1 138 760 
      
Samhällsbyggnadsnämnden     
Utgifter  18 617 12 515 11 180 
      
Utbildnings- och omsorgsnämnden     
Utgifter  1 499 836 975 
      
      
SUMMA NETTOINVESTERINGAR 23 402 14 489 12 915 
      
      
     

Sammanställning över investeringar >500 tkr 
 Redovisning Budget Total utgift Total budget 
 2011 2011 t.o.m. 2011 t.o.m. 2011 
     
Nya lokaler 
Skutskärs IP 4 562 4 700 4 562 4 700 
Ny kylanläggning 
ishallen 2 708 2 900 2 708 2 900 
Ombyggnad 
Rotskär  1/ 1 128 4 992 40 775 62 500 
Toppbeläggn gator 
o vägar 917 920 3 947 * 
Standardisering 
maskinpark 634 1 000 3 871 * 
     
1/ Föregående års totala uppgift var fel 
och har rättats i 2011    
* Kontinuerlig reinvestering   
     
     
     

Exploateringsredovisning (tkr) 
      
  Redovisning Redovisning  Avvikelse mot 
  2010 2011 budget 2011 
      
Samhällsbyggnad
snämnden      
Sandvägen  0 7 -7 
Folkets hus  0 2 266 757 
      
SUMMA EXPLOATERING 0 2 273 750 
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  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 
 Not 2010 2011 2010 2011 
        
Verksamheternas intäkter 1 78 960 72 997 145 555 150 344 
  (varav jämförelsestörande intäkter) 2 11 640      
Verksamheternas kostnader 3 -463 913 -473 594 -525 652 -530 188 
Avskrivningar/nedskrivningar 4 -11 977 -13 822 -27 619 -25 650 
        
Verksamheternas nettokostnader  -396 929 -414 419 -407 716 -405 494 
        
Skatteintäkter 5 339 945 353 589 339 945 353 589 
Kommunalekonomisk utjämning 6 57 954 50 975 57 954 50 975 
Kommunal fastighetsavg. 6 14 781 14 633 14 781 14 633 
Finansiella intäkter 7 1 362 2 685 383 872 
Finansiella kostnader 8 -2 754 -9 077 -5 998 -13 086 
        
Resultat före extraordinära poster  14 359 -1 613 -651 1 489 
        
Extraordinära intäkter        
Extraordinära kostnader        
        
Skattekostnader     52 -904 
        
ÅRETS RESULTAT  14 359 -1 613 -599 585 
        
            
        
Avstämning mot balanskravet  2010 2011    
        
Ingående underskott att balansera  0 0    
Resultat enligt resultaträkningen   14 359 -1 613    
Realisationsvinst Kommunhus 2 -11 640      
Övriga realisationsvinster  -103 -20    
Effekt av sänkt diskonteringsränta   2 740    
        
Justerat resultat  2 616 1 107    
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  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 
 Not 2010 2011 2010 2011 
        
TILLGÅNGAR        
        
Anläggningstillgångar        
Immateriella anläggningstillgångar 9  265  265 
Materiella anläggningstillgångar        

Mark, byggn o tekniska anläggn 10 198 230 199 717 454 177 468 983 
Maskiner och inventarier 11 11 624 10 226 66 551 62 063 

Finansiella anläggningstillgångar 12 98 731 96 763 34 924 33 532 
Summa anläggningstillgångar  308 585 306 970 555 652 564 842 
        
Bidrag till statlig infrastruktur 13 0 4 000 0 4 000 
        
Omsättningstillgångar        
Exploateringsfastigheter m.m. 14 1 945 4 532 1 945 4 532 
Fordringar  15 30 526 49 137 37 910 48 389 
Kortfristiga placeringar 16 903 877 903 877 
Kassa och bank 17 43 193 42 57 689 9 666 
Summa omsättningstillgångar  76 567 54 588 98 447 63 464 
        
        
SUMMA TILLGÅNGAR  385 152 365 558 654 098 632 304 
        
        
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER      
        
Eget kapital 18 120 685 119 072 270 654 270 979 

därav årets resultat  14 359 -1 613 -599 585 
        
Avsättningar        

Pensioner 19 24 802 32 853 24 802 32 853 
Övriga avsättningar 20 1 617 4 624 2 477 5 238 

Summa avsättningar  26 419 37 477 27 280 38 091 
        
Skulder        

Långfristiga skulder 21 158 300 136 150 244 535 222 385 
Kortfristiga skulder 22 79 748 72 859 111 629 100 849 

Summa skulder  238 048 209 009 356 164 323 234 
        

SUMMA EGET KAPITAL,         
AVSÄTTNINGAR, SKULDER   385 152 365 558 654 098 632 304 
        
        
Ansvarsförbindelser för pensioner 27 205 378 226 469 205 378 226 469 
Borgensförbindelser 28 100 746 93 458 7 550 7 385 



Kassaflödesanays (tkr) 
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  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 
 Not 2010 2011 2010 2011 
        
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN        
        
Årets resultat  14 359 -1 613 -599 585 
Justering för av-/nedskrivningar 4 11 977 13 822 27 619 25 650 
Justering för gjorda/ianspråkt avsättningar 9 218 11 058 9 075 10 812 
Återbetalning aktieägartillskott     -545 -260 
Reavinst     -30 -44 
        
        
Medel från verksamheten före         
förändring av rörelsekapital  35 554 23 267 35 520 36 743 
        
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  2 559 -18 611 -3 692 -10 394 
Ökning/minskning exploatering, förråd mm -1 905 -2 273 -1 905 -2 273 
Ökning/minskning kortfristiga skulder  -14 283 -6 889 -4 461 -10 865 
            
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 21 925 -4 506 25 462 13 210 
        
INVESTERINGSVERKSAMHETEN        
        
Investering i materiella anl tillgångar 23 -21 457 -14 489 -39 694 -36 503 
Investering i finansiella anl. tillgångar 24 -27 073 0 -1 588 1 398 
Medfinansiering citybanan 13 - -4 000 - -4 000 
            
Kassaflöde från investeringsverksamheten -48 530 -18 489 -41 282 -39 105 
        
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN        
        
Ökning/minskning långfristiga skulder 25 10 840 -22 150 -6 670 -22 150 
Ökning/minskning långfristiga fordringar 26 -3 720 1 968 -6 -6 
            
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 7 120 -20 182 -6 676 -22 156 
        
        
ÅRETS KASSAFLÖDE (inkl kortfr plac) -19 485 -43 177 -22 497 -48 049 
        
        
Likvida medel vid årets början  63 581 44 096 81 089 58 592 
Likvida medel vid årets slut  44 096 919 58 592 10 543 
        
Årets kassaflöde enligt balansräkningen -19 485 -43 177 -22 497 -48 049 
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Intäkternas fördelning (mnkr) 2010 2011  

Skattemedel 339,9 353,6  

Kommunalek utjämning (netto) 58,0 51,0  

Fastighetsavgift 14,8 14,6  

Riktade statsbidrag 37,7 43,7  

Taxor och avgifter 15,6 15,3  

Hyror och arrenden 9,8 10,1  

Övriga intäkter 17,2 6,6  

Summor 493,0 494,9  

    

    

    

   

 
  

    
Kostnadernas fördelning 
(mnkr) 2010 2011  
Personal (löner, arvoden, 
kringkostn.) 238,9 247,1  

Pensioner exkl. finansiella kostn 20,8 19,7  

Köp av verksamhet 122,9 116,6  

Bidrag och transfereringar 29,7 31,1  

Lokal- och markhyror 16,5 17,6  

Material och inventarier 12,8 14,0  

Finansiella kostnader 2,4 9,1  

Konsulter 3,3 3,7  

Av- och nedskrivningar 12,0 13,8  

Övriga kostnader 19,3 23,8  

Summor 478,6 496,5  

    

    

Nettokostnad (kr/inv.) för olika 
verksamhetsblock 2010 2011  

Politisk verksamhet 658 781  

Infrastruktur, skyd m.m. 3 008 2 905  

Kultur och fritid 1 849 2 136  

Pedagogisk verksamhet 20 693 19 789  

Vård och omsorg 16 433 17 491  

Särskilt riktade insatser 278 288  

Affärsverksamhet 716 1 006  

Pensioner, finansiella nettokostn. 1 389 3 333  

Summor 45 024 47 729  
  

Nedre diagrammet visar hur 100 kronor i inbetald 
kommunalskatt finansierar olika verksamhetsblock  



Fem år i sammandrag Älvkarleby kommun 
Belopp i tkr om inte annat anges 
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 2007 2008 2009 2010 2011 
       
Årets resultat 10 108 9 870 4 676 14 359 -1 613 
       
Rörelsekapital -26 077 -26 538 2 675 -3 181 -18 271 
årlig förändring -3 879 -462 29 213 -5 856 -15 090 
       
Anläggningskapital 117 856 128 189 103 651 123 866 133 343 
årlig förändring 13 987 10 333 -24 537 20 215 9 477 
       
Eget kapital 91 779 101 650 106 326 120 685 119 072 
årlig förändring 1/ 10 108 9 870 4 676 14 359 -1 613 
       
Verksamheternas nettokostnader i procent av  97 97 99 96 99 
skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning        
och kommunal fastighetsavgift.       
       
Verksamheternas nettokostnader - ökning i % 3,1 6,2 2,9 0,5 4,4 
Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning   3,6 6,2 0,6 3,1 1,6 
och kommunal fastighetsavgift - ökning i %       
       
Balanslikviditet i % 67 68 103 96 75 
(omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)       
       
Soliditet i % 29 30 29 31 33 
(eget kapital/totalt kapital exkl pensionsskuld)       
       
Skuldsättningsgrad i % 66 66 66 62 57 
(skulder/totalt kapital)       
       
Låneskuldens andel av anläggn.tillgångarna i % 53 53 57 53 47 
       
Lån i banker och andra finansinstitut 138 590 153 022 153 860 162 965 144 550 
därav bokfört som kortfristig skuld 2/ 9 098 8 898 6 400 4 665 8 400 
       
Eget kapital per invånare i kronor 10 091 11 215 11 725 13 258 13 101 
       
Låneskuld per invånare i kronor 15 238 16 882 16 967 17 902 15 904 
       
Genomsnittlig räntesats på anläggningslån 3,7 5,0 2,6 1,7 1,7 
       
Antal invånare 31 december 9 095 9 064 9 068 9 103 9 089 
       
       
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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Kommunen 

2010 
Kommunen 

2011 
Koncernen 

2010 
Koncernen 

2011 

Not 1 Verksamhetens intäkter  *       

 Från driftredovisningen  559 563 562 690    

 Övriga interna intäkter -39 467 -34 479    

 Internränta -8 058 -8 887    

 Kommunalekonomisk utjämning -76 991 -75 420    

 Kommunal fastighetsavgift -14 781 -14 633    

 Finansiella intäkter -1 362 -2 685    

 Skatteintäkter -339 945 -353 589    

 Summa externa intäkter 78 960 72 997 145 555 150 344 

        

  * inkluderar jämförelsestörande intäkter         

Not 2  Jämförelsestörande intäkter          

 Realisationsvinst Kommunhus 11 640      

 
Summa jämförelsestörande 
intäkter 11 640 0 0 0 

         

Not 3 Verksamhetens kostnader          

 
Från driftredovisningen *inkl 
leasingkostnader -545 204 -564 303    

 Övriga interna kostnader 39 467 34 479    

 Internränta 8 058 8 887    

 Av-/nedskrivningar 11 977 13 822    

 Kommunalekonomisk utjämning 19 036 24 445    

 Avgår finansiella kostnader 2 753 9 077    

 Summa externa kostnader -463 913 -473 594 -525 652 -530 188 

       

 

*årets leasingkostnader samt en 
sammanställning över kommunens framtida 
åtaganden finns i slutet av notförteckningen 

      

         

Not 4 Av-/nedskrivningar          

 Avskrivningar -11 977 -12 574    

 Nedskrivningar   -1 248    

 Summa av-/nedskrivningar  -11 977 -13 822 -27 619 -25 650 

        

Not 5 Skatteintäkter         

 Preliminära skatteintäkter 335 586 345 669    

 Preliminär avräkning 2010 236      

 Preliminär avräkning 2011 4 123      

 Slutlig avräkning 2010  1 302    

 Prognos slutavräkning 2011  6 618    

 Summa skatteintäkter  339 945 353 589 339 945 353 589 
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Kommunen 

2010 
Kommunen 

2011 
Koncernen 

2010 
Koncernen 

2011 

Not 6 Kommunalekonomisk utjämning       

 Inkomstutjämning 65 853 66 099    

 Kostnadsutjämning -7 197 -12 577    

 Regleringsavgift       

 Regleringsbidrag 2 320 9 321    

 Nationell utjämning LSS -11 839 -11 868    

 Strukturbidrag 8 818      

 
Summa kommunalekonomisk 
utjämning 57 954 50 975 57 954 50 975 

 Kommunal fastighetsavgift 14 781 14 633 14 781 14 633 

 
Summa kommunalekonomisk 
utjämning inkl. fastighetsavgift 72 735 65 608 72 735 65 608 

        

Not 7 Finansiella intäkter         

 Räntebidrag 16      

 Räntor på likvida medel och utlåning 1 285 2 320    

 Utdelning på aktier och andelar  61 365    

 Summa finansiella intäkter 1 362 2 685 383 872 

        

Not 8 Finansiella kostnader         

 Räntekostnader  2 441 4 791    

 Ränta pensionsavsättning * 304 3 630    
 Dröjsmålsräntor 9 5    
 Indexuppräkning Citybanan  624    

 Övriga finansiella kostnader  27    

 Summa finansiella kostnader 2 754 9 077 -5 998 -13 086 

 

* 2010 års belopp är justerade; räntan på 
pensionsavsättningarna 2010 är flyttade från 
verksamhetens kostnader till finansiella 
kostnader       

        

Immateriella anläggningstillgångar      

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar       

 Ingående värde       

 Årets investeringar  265    

 Avskrivningar       

 Nedskrivningar       

 Försäljningar       

 
Utgående värde immateriella 
tillgångar  265  265 
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Kommunen 

2010 
Kommunen 

2011 
Koncernen 

2010 
Koncernen 

2011 

Materiella anläggningstillgångar       

Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar     

 Markreserv       

 Ingående värde 13 326 13 326    

 Årets investeringar       

 Avskrivningar       

 Nedskrivningar       

 Försäljningar       

 Utgående värde markreserv 13 326 13 326    
        

 Verksamhetsfastigheter       

 Ingående värde 131 543 140 527    

 Årets investeringar 16 407 9 888    

 Investeringsinkomster       

 Avskrivningar -7 423 -7 480    

 Nedskrivningar  -1 248    

 Försäljningar        

 
Utgående värde 
verksamhetsfastigheter 140 527 141 688    

        

 Publika fastigheter       

 Ingående värde 32 585 32 132    

 Årets investeringar 867 2 069    

 Investeringsinkomst       

 Avskrivningar -1 320 -1 328    

 Nedskrivning       

 Omföring till omsättningstillgångar  -314    

 Försäljningar       

 
Utgående värde publika 
fastigheter 32 132 32 560    

        

 Fastigheter för annan verksamhet       

 Ingående värde 1 737 2 793    

 Årets investeringar 1 325 167    

 Avskrivningar -269 -269    

 Nedskrivningar        

 Försäljningar       

 
Utgående värde fastigheter för 
annan verksamhet 2 793 2 692    
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Kommunen 

2010 
Kommunen 

2011 
Koncernen 

2010 
Koncernen 

2011 

 Exploateringsmark       

 Ingående värde 11 147 9 451    

 Årets investeringar 250      

 Avskrivningar       

 Nedskrivningar       

 Omföring till omsättningstillgångar -1 945      

 Försäljningar       

 
Utgående värde 
exploateringsmark 9 451 9 451    

        

 
Summa mark, byggnader o 
tekniska anläggningar       

 Ingående värde 190 338 198 230    

 Årets investeringar 18 849 12 124    

 Investeringsbidrag       

 Avskrivningar -9 012 -9 076    

 Nedskrivningar  -1 248    

 Omföring till omsättningstillgångar -1 945 -314    

 Försäljningar       

 
Summa utgående värde mark, 
byggn. o tekn anl. 198 230 199 717 454 177 468 983 

        

Not 11 Maskiner och inventarier         

 Maskiner       

 Ingående värde 522 487    

 Årets investeringar 42      

 Avskrivningar -77 -80    

 Försäljningar        

 Utgående värde 487 407    

        

 Inventarier       

 Ingående värde 9 064 10 834    

 Årets investeringar 4 512 2 100    

 Avskrivningar -2 741 -3 301    

 Nedskrivningar       

 Försäljningar       

 Utgående värde 10 834 9 634    

        

 Bilar och andra transportmedel       

 Ingående värde 451 303    

 Årets investeringar       

 Avskrivningar -147 -117    

 Nedskrivningar       

 Försäljningar       

 Utgående värde 303 186    
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Kommunen 

2010 
Kommunen 

2011 
Koncernen 

2010 
Koncernen 

2011 

 Summa maskiner, inventarier m m       

 Ingående värde 10 036 11 624    

 Årets investeringar 4 553 2 100    

 Avskrivningar -2 965 -3 498    

 Nedskrivningar       

 Försäljningar       

 
Summa utgående värde maskiner, 
inventarier m.m. 11 624 10 226 66 551 62 063 

        

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar       

 Aktier och andelar       

 
Aktier och andelar i externa 
föreningar och företag 60 60 60 60 

 Aktier i AB Älvkarlebyhus 5 000 5 000    

 FSF AB 2 000 2 000 2 000 2 000 

 Älvkarleby Vatten AB 1 1    

 Gästrike Vatten AB 500 500 500 500 

 Aktier i Bionär 28 135 28 135 28 135 28 135 

 Andelar  intresseföretag - - 40 40 

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

        

 Obligationer och värdepapper       

 Revers Gästrike Räddningstjänst 777 777 777 777 

 Kommuninvest förlagslån 1 588 1 588 1 588 1 588 

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

        

 Långfristiga fordringar       

 Kommuninvest 426 432 426 432 

 Revers Älvkarleby Vatten AB 60 244 58 270    

 Långfristiga depositioner    1 398   

 Summa långfristiga fordringar 60 670 58 702 1 824 432 

        

 
Summa finansiella 
anläggningstillgångar 98 731 96 763 34 924 33 532 

        

Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur         

        

 Medfinansiering Citybanan  4 000  4 000 
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Kommunen 

2010 
Kommunen 

2011 
Koncernen 

2010 
Koncernen 

2011 

Omsättningstillgångar       

Not 14 Exploateringsfastigheter         

 Exploateringsfastigheter       

 Ingående värde  1 945    

 Investerat under året  2 273    

 Omföring från anläggningstillgångar 1 945 314    

 Försäljningar       

 
Utgående värde 
exploateringsfastigheter 1 945 4 532 1 945 4 532 

        

Not 15 Fordringar         

 Kundfordringar 2 961 3 093    

 Fordringar hos anställda 15 -1    

 Kortfristig del av långfristig fordran 1 974 1 890    

 Fordringar hos staten 636 440    

 Momsfordringar 3 714 2 997    

 Interimsfordringar 20 965 28 935    

 Övriga kortfristiga fordringar 261 -262    

 Upplupna skatteintäkter  12 046    

 Summa fordringar 30 526 49 137 37 910 48 389 

        

Not 16 Kortfristiga placeringar         

 Aktier och andelar 901 875    

 Obligationer och förlagsbevis 2 2    

 Summa kortfristiga placeringar 903 877 903 877 

        

Not 17 Kassa och bank         

 Kontantkassa 1 1    

 Plusgiro 7 12    

 Bank 43 185 29    

 Summa kassa och bank 43 193 42 57 689 9 666 

        

Not 18 Eget kapital         

 Ingående värde 106 326 118 791 271 798 268 760 

 Kunda  1 894  1 894 

 
Återbetalning villkorat 
Aktieägartillskott -   -545 -260 

 Årets resultat 14 359 -1 613 -599 585 

 Utgående värde eget kapital * 120 685 119 072 270 654 270 979 

        

 *Varav underhållsfond Sandören 298 298    
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Kommunen 

2010 
Kommunen 

2011 
Koncernen 

2010 
Koncernen 

2011 

Not 19 Pensioner         

 
Avsatt till pensioner från årets början 
(inkl löneskatt) 16 646 24 802    

 
Under året intjänad förmånsbestämd 
ålderspension 1 675 3 422    

 Intjänad PA-KL  3 279    

 Nya efterlevandepensioner  218    

 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 304 715    

 Utbetalningar -471 -1 041    

 Övriga poster -80 -186    

 Intjänad särskild avtalspension 16 7    

 Sänkning av diskonteringsräntan  2 206    

 Avsatt till pensioner  ÖK-SAP 34      

 Arbetstagare som pensionerats  2 646    

 Avsättning pension förtroendevalda 5 086 300    

 Förtroendevald som gått i pension  -5 086    

 Förändring löneskatt 1 592 1 572    

 
Summa avsatt till pensioner vid 
årets slut (inkl löneskatt) 24 802 32 853 24 802 32 853 

        

 Specificering pensioner       

 Avsatt till pensioner exkl. ÖK-SAP       

 Pensionsbehållning 38 39    

 Förmånsbestämd ÅP 11 443 16 695    

 Särskild avtalspension 1 316 1 411    

 Pension till efterlevande 339 444    

 PA-KL pensioner 1 704 5 340    

 
Summa avsatt till pensioner exkl. 
ÖK-SAP 14 840 23 931 14 840 23 931 

        

 Avsatt till pensioner ÖK-SAP       

 Särskild avtalspension 34 176    

 Visstidspension  2 033    

 
Summa avsatt till pensioner ÖK-
SAP 34 2 208 34 2 208 

        

 

Avsättning förtroendevalda  som 
inte ingår i ordinarie 
pensionsberäkning       

 
Avsättning ålderspension 
förtroendevalda 2 626 267    

 
Efterlevandepension 
förtroendevavalda 164 33    
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Kommunen 

2010 
Kommunen 

2011 
Koncernen 

2010 
Koncernen 

2011 

 
Avsättning särskild avtalspension 
förtroendevalda 2 296      

 

Summa avsättningar 
förtroendevalda som inte ingår i 
ord. beräkn. 5 086 300 0 0 

        

 Löneskatt på pensioner       

 Särskild löneskatt vid årets början 3 250 4 842    

 Årets ökning av särskild löneskatt 1 592 1 572    

 
Summa avsatt särskild löneskatt 
vid årets slut 4 842 6 414 4 842 6 414 

        

 
Summa avsatt till pensioner vid 
årets slut 24 802 32 853 24 802 32 853 

        

        

 
Antal visstidsförordnanden under 
intjänande       

 Förtroendevalda 0 1 0 1 

        

 
Aktualiseringsgrad vid beräkning av 
pensionsförpliktelser 0,81 0,82 0,81 0,82 

 
Kommunen har inte försäkrat några 
pensionsförpliktelser.        

        

Not 20 Övriga avsättningar         

        

 Ingående värde avgångsvederlag 555 1 617 555   

 Ianspråktaget under året -421 -876 -421   

 Omfört till kortfristig skuld  -741    

 Avsatt under året 1 482   1 482   

 Utgående värde avgångsvederlag 1 617 0 1 617 0 

        

 Ingående värde citybanan       

 Avsatt under året  4 000  4 000 

 Indexuppräkning  624  624 

 Latent skatt    860 594 

 Skadeståndsanspråk     20 

 Summa övriga avsättningar  1 617 4 624 2 477 5 238 

        

Not 21 Långfristiga skulder         

 Banker 60 300 58 900    

 Kommuninvest 98 000 77 250    

 Summa långfristiga skulder 158 300 136 150 244 535 222 385 
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Kommunen 

2010 
Kommunen 

2011 
Koncernen 

2010 
Koncernen 

2011 

Not 22 Kortfristiga skulder         

 
Kortfr. del av långfr.upplåning (amort 
året efter boksl.året) 4 665 8 400    

 Leverantörsskulder  11 955 10 045    

 Momsskuld 112 97    

 Personalens källskatter 4 236 3 896    

 Sociala avgifter 4 943 4 611    

 Upplupna löner timvikarier inkl po 2 082 2 151    

 Upplupna semesterlöner inkl po 15 577 15 475    

 Upplupna övertidslöner inkl po * 1 358 1 483    

 Upplupna räntekostnader 366 571    

 
Upplupen pension individuell del inkl 
löneskatt 9 748 10 084    

 Interimsskulder 18 053 15 715    

 Förutbetalda skatteintäkter 6 636      

 Skulder till staten skattekontot  8    

 Övriga kortfristiga skulder 17 323    
 Summa kortfristiga skulder 79 748 72 859 111 629 100 849 

        

 

* ingick tidigare i 
semesterlöneskulden men redovisas 
nu separat, 2010 års siffror är 
justerade.       

Not 23 Årets investeringar/exploateringar       

 
Investering i materiella 
anläggningstillgångar 21 457 14 489 39 694 36 503 

 Summa investeringar 21 457 14 489 39 694 36 503 

        

 Summa exploateringar  2 273 0 2 273 

        

Not 24 Förändring finansiella anläggningstillgångar     

 Aktier i Bionär 28 135      

 Kommuninvest förlagslån 1 588   1 588   

 Aktier i Kommunhus -2 650      

 Långfristiga depositioner     1 398 

 
Summa investering i  finansiella 
anläggningstillg. 27 073 0 1 588 1 398 

        

Not 25 Ökning/minskning av långfristiga skulder       
 Nya lån  -53 000 -50 000    

 
Lösen av gamla lån samt 
amorteringar 42 160 72 150    

 
Summa ökning/minskning av 
långfristiga skulder -10 840 22 150 -6 670 22 150 
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Kommunen 

2010 
Kommunen 

2011 
Koncernen 

2010 
Koncernen 

2011 

Not 26 Ökning/minskning av långfristiga fordringar       
 Ökning        

 Kommuninvest 6 6 6 6 

 Älvkarleby vatten AB 5 604      

        
 Minskning       
 Älvkarleby Vatten AB -1 890 -1 974    

 
Summa ökning/minskning 
långfristiga fordringar 3 720 -1 968 6 6 

        

Not 27 Ansvarsförbindelser pensioner          

 Ingående pensionsskuld 172 552 165 281 172 552 165 281 

 Ränteuppräkning 2 657 2 849 2 657 2 849 

 Prisbasbeloppsuppräkning -508 2 211 -508 2 211 

 Utbetalningar -6 010 -7 002 -6 010 -7 002 

 Sänkning av diskonteringsränta 0 12 784  12 784 

 Grundändring -621   -621   

 Aktualisering  -55  -55 

 Bromsen -2 130 7 775 -2 130 7 775 

 Övrig post -658 -1 654 -658 -1 654 

 
Ansvarsför. förtroendevald som inte 
ingår i ord. pensionsber.  65  65 

 
Ansvarsförbindelse per 31 
december 165 281 182 254 165 281 182 254 

 Löneskatt 24,26 % 40 097 44 215 40 097 44 215 

 
Summa ansvarsförbindelser 
pensioner 205 378 226 469 205 378 226 469 

 
Aktualiseringsgrad vid beräkning av 
ansvarsförbindelse 81% 82% 81% 82% 

        
        
        

Not 28 Borgensförbindelser*         

 Kommunala bolag  93 355 86 235 - - 

 
Kommunalt förlustansvar 40 % av 
låneskulden 180 174 180 174 

 Bostadsrättsföreningar 6 091 6 029 6 091 6 029 

 Övriga borgensförbindelser 1 120 1 020 1 120 1 020 

 Fastigo    159 162 

 Summa borgensförbindelser 100 746 93 458 7 550 7 385 
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Not 3 - specificering 
Leasingavgifter (tkr) 

Kommunen 
2010 

Kommunen 
2011   

         

Leasingavgifter lokaler, J-holmen, + moduler  2 381 2 763   

Leasingavgifter bilar 812 836   

Leasingavgifter kontorsmaskiner 620 653   
Summa  3 813 4 252   

         

Framtida åtaganden leasingavtal        

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

 - Inom 1 år                                                     3 895 4 132   

 - mellan 1 och 5 år                                           5 473 2 078   
 - senare än 5 år                                              - -   

Summa                                                      9 368 6 210   
 
      

Not 28 - specificering 
Borgensförbindelser     

* Älvkarleby kommun har i februari 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 267 kommuner som per 2011-12-31 
var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga 
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan 
nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken 
på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels i 
förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Älvkarleby kommuns ansvar 
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2011-12-31 uppgick Kommuninvest i 
Sverige AB:s totala förpliktelse till 224 781 496 815 kronor och totala tillgångar till 223 342 743 649 
kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 220 652 267 kronor och andelen av 
de totala tillgångarna uppgick till 219 195 114 kronor. 
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NOT 28 - specificeringar 
 
Hantering av kommunens borgensförbindelser 2011 inkl riskbedömning 
Allmänt 

Älvkarleby kommun har per 2011-12-31 tecknade borgensförbindelser på 93,5 mnkr vilket fördelar sig 
på AB Älvkarlebyhus (86,2 mnkr), Bostadsrättsföreningar (6,0 mnkr), egna hem (0,2 mnkr) samt övriga 
(1,0 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 2011. 
 
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 (kr) Skuld 2011-12-31 (kr) 
 
AB Älvkarlebyhus Kf § 361 150 000 000  86 235 000 
 Dnr 125/05.045 
 
Samkraft AB  308 631  308 631  
 
 
Älvkarleby ridklubb                Kf § 150                                        700 000 129 121 

 Dnr 46/00.821 
 
Älvkarleby golfklubb Kf § 14 1 200 000  581 912 
 Dnr 43/1985 
 006.387 
 
HSB BRF 203 Boda Kf § 297 6 909 187  6 029 137     
 Dnr 257/85    
  
SBAB & AB Balken finans (se specifikation nästa sida)   173 700 

 

Summa  159 117 818   93 457 501 
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ANSVARSFÖRBINDELSER 
 
Kommunala ansvarsförbindelser för statligt kreditgaranterade bostadslån per  
31 december 2011. 
 
 
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 307  123   
 
 
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 127  51  
  
 
 
 
 
Kommunal ansvarsförbindelse skall enligt kreditgarantiförordningen (1991:1924) lämnas för kreditgarantier för 
egnahem och för småhus i bostadsrättsform om dessa beviljats räntebidrag enligt förordningen (1991:1993), med 
vissa undantag. För dessa garantier har kommunen i princip ansvar för eventuella förluster upp till 40 procent av 
den utestående skulden vid förlusttillfället. 
 
Statliga kreditgarantier lämnas av Statens Bostadskreditnämnd (BKN). Systemet med statliga kreditgarantier för 
ny- och ombyggnad av bostäder trädde i kraft den 1 januari 1992. Från samma tidpunkt upphörde statligt 
reglerade bostadslån att lämnas av SBAB.  
 
Uppgifter om kommunala ansvarsförbindelser för lån lämnade före 1 jan-92 har lämnats av SBAB och efter detta 
datum av BKN.  
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Lagar och normgivning 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
lagen om kommunal redovisning och rekomm-
endationer från Rådet för kommunal redo-
visning (RKR) med undantag för det som redo-
visas under rubriken ”Avvikelse från redovis-
ningsprinciper”.  
 
Generella principer 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sann-
olikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed 
de beräknas inflyta. 
 
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaff-
ningsvärde där inget annat anges. 
 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har 
skett enligt god redovisningssed. 
 
Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts 
post för post till det lägsta av verkligt värde och 
anskaffningsvärdet. 
 
Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster särredovisas, när 
dessa förekommer, i not till resultaträkningen. 
 
Som jämförelsestörande betraktas poster som 
är sällan förekommande och överstiger 10 
mnkr.  
 
Intäkter 
Investeringsbidrag tas fr.o.m. 2010 upp som 
förutbetald intäkt och redovisas bland 
långfristiga skulder och periodiseras över 
anläggningens nyttjandeperiod. 
 
Skatteintäkter 
De skatteintäkter som är bokförda i 2011 års 
bokföring avser slutavräkning för 2010, 
preliminära kommunal skattemedel för år 2011 
och prognos för slutavräkning för 2011. 
 
Kostnader 
Avskrivningar 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 
görs med linjär avskrivning utifrån beräknad  
 
 
 
 
 
 
 

 
nyttjandeperiod baserad på anskaffningsvärdet 
exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i  
form av mark, konst och pågående arbeten 
görs inga avskrivningar 
 
Avskrivningstider 
Följande avskrivnings tider tillämpas normalt i 
kommunen:  
 
Byggnader och tekniska  
anläggningar   5 - 50 år 
 

Fordon, maskiner och 
inventarier 3 – 15 år   
 
Avskrivningsmetod 
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning d.v.s. 
lika stora nominella belopp varje år. 
Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. 
 
Gränsdragning mellan kostnad och 
investering 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst tre 
år klassificeras som anläggningstillgång om 
beloppet överstiger gränsen för mindre värde. 
Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt 
prisbasbelopp och gäller som gemensam 
gräns för materiella och immateriella tillgångar.  
 
Finansiella tillgångar 
Samtliga av kommunens placeringsmedel är 
klassificerade som omsättningstillgångar och 
är värderade till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.  
 
Pensioner 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställ-
da i kommunen är beräknade enligt RIPS07. 
 
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild 
avtalspension redovisas som avsättning när 
det är troligt att de kommer att leda till utbetal-
ningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som 
ansvarsförbindelse. 
 
Avvikelse från 
redovisningsprinciper 
Vid avvikelser i redovisningsprinciper mellan 
kommunen och de kommunala bolagen är det 
den kommunala principen som används i den 
sammanställda redovisningen. 
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Redovisningsmodell 
Nedan beskrivs redovisningsmodellens olika 
delar och sambandet mellan dessa.  
 
I driftredovisningen beskrivs de enskilda verk-
samheternas redovisade kostnader och intäkter 
samt avvikelser mot budget.  
 
Resultaträkningen utgår från intäkterna och 
kostnaderna i driftredovisningen sedan dess su-
mmor justerats med interna poster.  
 
Resultaträkningen redovisar intäkter och kost-
nader samt visar hur förändringen av eget kapital 
uppkommit. Denna förändring kan också erhållas 
genom att jämföra eget kapital mellan två 
redovisningsår. Undantag från detta kan upp-
komma vid byte av redovisningsprinciper, när 
direktbokföring mot eget kapital kan förekomma.  
 
I balansräkningen redovisas kommunens finan-
siella ställning vid en viss tidpunkt. Här redovisas 
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 kort-
fristiga skulder beroende på skuldernas löptid.  
Med kortfristiga avses i princip sådana som för-
faller inom ett år från balansdagen.   
 
Eget kapital är differensen mellan tillgångar och 
skulder och indelas i rörelsekapital och anlägg-
ningskapital.  
 
Under avsättningar redovisas avsättning för pen-
sioner, omstruktureringskostnader m.m. 
 
Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsätt-
ningstillgångar och kortfristiga skulder. Anlägg-
ningskapital är bundet kapital i anläggningar och 
utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och 
långfristiga skulder. 
 
Kassaflödesanalysen ger upplysning om hur 
medel har tillförts och hur dessa använts. Ett 
positivt saldo i kassaflödesanalysen innebär så-
ledes att en del av de tillförda medlen använts till 
att förstärka de likvida medlen. 
 
Investeringarna redovisas nämndvis. Investe-
ringsredovisningen summeras till posten nettoin-
vesteringar. Det är därmed en specifikation av 
samma post i kassaflödesanalysen. 

Investeringsredovisning 
 

Årets investeringar - 
investeringsbidrag 

=  
Nettoinvesteringar 

Kassaflödesanalys 
 

Tillförda likvida medel – 
använda likvida medel 

= 
Förändring av likvida 

medel 

DRIFTREDOVISNING 
 

Budgeterade och 
redovisade kostnader och 

intäkter för löpande 
verksamhet. 

Resultaträkning 
 

Intäkter – kostnader 
= 

Förändring av eget 
kapital. 

Balansräkning 
 

Anläggningstillgångar 
Omsättningstillgångar  

Eget kapital  
Avsättningar 

Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 

. 
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Anläggningstillgång 
En tillgång som ska användas permanent i 
verksamheten. t.ex. fastigheter, maskiner och 
bilar. 
 
Avskrivning 
En kostnad som ska motsvara tillgångens 
värdeminskning. Dessa kostnader för till-
gången fördelas över det antal år som avskriv-
ningstiden är vald att ske. En maskin som 
köptes för t ex 100 000 kronor och avskriv-
ningen sker på fem år, blir avskrivningen 20 
000 kronor år (100 000/5). 
 
Avsättning 
Pengar sätts av för en skuld som uppstått men 
som ännu inte behöver betalas. Denna reserv-
ation görs för t ex skatteskulder som ska 
betalas. Vanligt är bl a att pengar för att betala 
pensioner till personalen i framtiden avsätts. 
 
Balansräkning 
Visar värdet på kommunens tillgångar, skulder 
och eget kapital, som det var på sista dagen 
för året. Den dagen benämns också balans-
dagen. 
  
Bokslutsdisposition  
För att påverka det redovisade resultatet görs 
olika omflyttningar i resultaträkningen, som i 
sin tur då påverkar inkomstskatten. Civil- och 
skatterättsliga regler styr hur dessa omflytt-
ningar får ske. 
 
Extraordinär intäkt/kostnad 
Intäkter och/eller kostnader som påverkar 
resultatet men inte anses normala för 
verksamheten. 
 
Finansiell 
Betyder att det handlar om pengar och dess 
värde. 
 
Finansnetto 
Skillnaden mellan finansiella intäkter och 
finansiella kostnader, det vill säga ränteintäkter 
och räntekostnader. 
 
Intäkt 
Är försäljningsvärdet av de prestationer (varor 
och tjänster) som levererats eller utförts under 
en viss tidsperiod. 
 
Kapitalvinst och kapitalförlust 
Uppstår genom att tillgångarnas värden för-
ändras. Kapitalvinst uppstår t ex om en aktie 
säljs till ett högre pris än den köpts för. 

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

 
 



 

  



 

  

 


