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Årets bokslut är historiskt, det är det 150:e i 
ordningen. Det är inte många kommuner i Sve-
rige som har haft samma kartbild i 150 år! Det 
är ovanligt att en kommun inte har varit med 
om sammanslagningar, delningar eller andra 
förändringar i kartbilden. 
 
Jag vill börja med att tacka alla som gjort det 
möjligt att ha ett firande på våra större orter, 
kommunens egen personal, föreningslivet på 
de olika orterna och inte minst alla kommun-
innevånare som deltog. Tack! Och vilket kaffe-
kalas vi hade… kakboken kommer under 2014.  
 
Vi har mycket att vara stolta över vilket vi fick 
uppleva under vårt firande som t.ex. 
 

 Marmas läge med älven 

 Gårdskärs folketspark 

 Långsands kanotklubbs fik. 

 Älvkarleös klockstapel 

 Skutskärs alla föreningar 

 Älvkarlebys avslutning med fyrverkeriet till 
tonerna av vår orkester. 
 

Vi har under året blivit fler, vilket är glädjande. 
Invånarantalet uppgick  31 december till 9 132, 
vilket innebär att Älvkarleby i procent var den 
kommun i Uppland som har ökat mest. 
 
Det är viktigt att våra barn får en bra start. Där-
för är det glädjande att kunna berätta att våra 
förstaklassare kan läsa. På de nationella pro-
ven i årskurs 3 ligger våra barn i den kommu-
nala skolan över rikssnittet. Glädjande är att 
även i årskurs 6 har resultaten förbättrats. 
 
Viktigt i en kommun är att det finns rikt utbud 
av föreningskultur och föreningsliv. Därför att 
det glädjande att konstatera att vårt bibliotek 
har utökat både när det gäller besökande och 
utlåningen, vilket visar att boende i Älvkarleby 
uppskattar utbudet som är varierande allt från 
utställningar och föreläsningar till vanliga bok-
lån.  
 
Personalen inom omsorgen gör ett utmärkt 
jobb, men sliter med hög belastning och vård-
tyngd, vilket har gjort att vi måste förstärka 
med extra personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Våra innevånare har behövt stöd från individ- 
och familjeomsorgen, IFO, i en utsträckning 
som  inte kunde förutses. 25 procents ökning 
på försörjningsstödet och en fördubbling inom 
övriga ärenden. 
 
Kommunens campingarrendator gick i konkurs, 
vilket ledde till att kommunen inte fick in arren-
deintäkterna fullt ut. Ett tråkigt slut på något vi 
verkligen trodde på från början.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens och kommunsty-
relsen redovisade positiva budgetutfall. Utbild-
nings- och omsorgsnämnden redovisade däre-
mot ett negativt utfall, orsakat av ökade vikarie-
kostnader inom omsorgen och IFO:s ovan no-
terade kostnadsökning. 
 
Kommunen gör ett positivt resultat på sista ra-
den, men det är inte tillräckligt för framtiden. Vi 
har goda förutsättningar inför framtiden. Ambi-
tionerna att göra vår kommun bättre, att få fler 
invånare även åren som kommer, så jag är 
övertygad om, att byggkranar kommer att fin-
nas i vår kommun i närtid. Vårt läge är vår 
största tillgång, bra infrastruktur med täta för-
bindelser både söderut och norrut. 
 
Vår ekonomi är i förhållandevis god balans, 
men våra ekonomisa resurser är begränsade, 
vilket gör att alla måste ha ett tänkande att 
hantera skattemedlen på ett effektivt sätt. 
 
Jag vill tacka all personal och förtroendevalda 
för gott arbeta för kommuninvånarnas bästa. 
 
 
Inga-Lil Tegelberg 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Omvärlden 

Konjunkturen 

En viss konjunkturvändning i världsekonomin har 
börjat att skönjas, även om signalerna inte är entydi-
ga. Stor osäkerhet råder fortfarande om den globala 
ekonomiska utvecklingen.  

I USA har den ekonomiska aktiviteten tilltagit under 
de senaste månaderna, med en positiv effekt på 
sysselsättningen. Ett orosmoment är fortfarande om 
statsskulden ska slå i skuldtaket, Fiscal cliff,  igen 
och utlösa automatiska neddragningar, och i så fall 
vad dessa kan få för effekt inte bara på USA:s eko-
nomi utan på världsekonomin.  

I Europa har framförallt Tyskland, men även Storbri-
tannien och Spanien, kunnat visa på positiva indika-
tioner. Däremot går utvecklingen i  negativ riktning i 
både Frankrike och Italien. Risken för en nära före-
stående krasch för EMU och euron verkar inte före-
ligga.    

I ”Swedbank Economic Outlook” skriver banken: ”Vi 
justerar ned våra förväntningar på den ekonomiska 
utvecklingen i de viktigaste tillväxtländerna. Det be-
ror dels på en ökad global osäkerhet kring räntor 
och växelkurser, dels på sjunkande efterfrågan från 
Kina.” 

Flera riksbanker har under en längre tid monetärt 
stimulerat ekonomierna med ibland väldigt stora be-
lopp. I USA genomför Federal Reserve månatliga 
stödköp av bl.a. statsobligationer med 75 miljarder 
dollar. I februari 2014 sänks stödet till 65 miljarder 
dollar per månad. Centralbankernas stöd måste så 
småningom minskas för att förr eller senare upp-
höra. Utmaningen är att detta sker på ett sätt, som 
inte allvarligt skadar den ekonomiska återhämt-
ningen.   

Den höga arbetslösheten och då särskilt ungdoms-
arbetslösheten är ett stort orosmoment i många län-
der, vilket har lett till och fortsättningsvis kan leda till 
social oro. Europeiska centralbanken, ECB, har i fle-
ra fall ställt hårda krav, bl.a. kraftiga budgetnedskär-
ningar, på ekonomiskt utsatta länder, som är i behov 
av ekonomiskt stöd från ECB. Ofta saknas legitimi-
tet hos befolkningen i de krisande länderna för des-
sa ekonomiska inskränkningar, vilket även det leder 
till social oro. 

En effekt av ökad ekonomisk aktivitet är att den för-
utsätter ökad produktion och ökad konsumtion, på 
ett sätt som inte är långsiktigt hållbart för miljö, kli-
mat och resurstillgång. I år inträffade ”World Over-
shoot Day” (den dag på året då mänskligheten 
konsumerat mer av jordens naturresurser, än vad 
som jorden kan återskapa på ett år) den 20 augusti. 
1987 inträffade World Overshoot Day den 19 de-
cember och så sent som fram till mitten av 1970-

talet kunde överskott redovisas. En omställning till 
långsiktig hållbarhet är nödvändig. Problemet är hur 
detta ska kunna göras, utan att ett ekonomiskt sam-
manbrott inträffar.  

Svensk ekonomi har klarat sig förhållandevis väl, 
bl.a. beroende på god inhemsk konsumtion med 
fortsatt starka offentliga finanser. BNP-utvecklingen 
har varit svag det senaste året, men ändå har anta-
let sysselsatta fortsatt att öka liksom, om än blyg-
samt, antalet arbetade timmar. Däremot befinner sig 
fortfarande arbetslösheten på en besvärande nivå. 
Under 2014 beräknas den ekonomiska aktiviteten 
tillta med en förbättrad arbetsmarknad som följd.     

Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) bedömde i höstas, att kommunsektorn (kom-
muner och landsting sammantagna)

 
under 2013 

skulle redovisa ett ekonomiskt resultat på 10 miljar-
der kronor (mdkr). Då måste noteras, att återbetal-
ning av försäkringspremier från 2005-2006 för av-
talsförsäkringar uppgick till just 10 mdkr. Denna en-
gångsintäkt räddar resultatet för 2013. Enligt SKL 
riskerar det samlade resultatet 2014 att halveras till 
5 mdkr. SKL skriver vidare: ”Åren efter 2014 börjar 
befolkningsförändringar i form av en ökad andel äld-
re och barn ställa allt högre krav på sektorns finan-
ser. Som en följd av alltmer omoderna och slitna an-
läggningar samt en kraftig urbaniseringstakt behö-
ver också investeringsnivån öka ytterligare och där-
med kommunernas och landstingens lån. Om sek-
torn sammantaget ska klara ett resultat på halva ni-
vån av det som är att betrakta som god ekonomisk 
hushållning, 9 miljarder, måste landstingen höja 
skatten med ytterligare 25 öre fram till 2017. Vi be-
dömer att kommunerna kommer att klara detta re-
sultat och ändå ligga kvar på en oförändrad medel-
skattesats. Vi räknar med att vissa kommuner höjer 
medan andra sänker skatten. Vi beräknar att stats-
bidragen ökar med 18 miljarder mellan 2015 till 
2017.” 

En vanlig uppfattning bland allmänheten är, att det 
över tiden satsas allt mindre resurser på tjänster 
inom välfärden som skola, vård och omsorg. SKL 
har gjort en undersökning  bland svenskar, om när 
det i tiden de trodde att det satsades mest inom 
dessa områden. En överväldigande majoritet trodde, 
att höjdpunkten låg en bit bak i tiden och ganska 
många trodde, att de största satsningarna gjordes 
för flera decennier sedan. Det var faktiskt fler i un-
dersökningen, som trodde att de största satsningar-
na gjordes 1970 eller tidigare, än det var som trodde 
att de största satsningarna görs idag.   

I rapporten ”Välfärdstjänsternas utveckling 1980-
2012 – Ökade resurser och växande behov” visar 
SKL, att 2012 uppgick kommunsektorns samman-
tagna kostnader till 760 miljarder kronor, mdkr. 1980 
uppgick kostnaderna till 478 mdkr omräknat till 2012 
års priser och löner. Ökningen på 282 mdkr motsva-
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rar en genomsnittlig tillväxt med 1,5 % per år. Under 
samma tid ökade befolkningen årligen med i genom-
snitt 0,4 %. Kostnadsökningen har alltså under pe-
rioden legat på ungefär 1 procentenhet över befolk-
ningstillväxten. Även om man tar hänsyn till att olika  
åldersgrupper kostar olika mycket i kommunal servi-
ce och räknar med de olika gruppernas tillväxt, så 
blir resultatet detsamma. Svenskt Näringslivs sam-
hällsekonomiska analys ”Skattesänkningar och of-
fentliga resurser – Resurser till vård, skola och om-
sorg” kommer också till resultatet att resurserna har 
ökat. 

Intressant att notera är att brukare av välfärdstjäns-
ter är betydligt mer positiva till servicen, än vad  icke 
brukare är. (Källa: Dagens Samhälle nr 6/2014.) En-
ligt Torbjörn Sjöström, vd för opinionsinstitutet No-
vus, beror detta på att media, utan att förvanska 
sanningen, kan ge en snedvriden bild, genom att 
aldrig ge perspektiv och helhet åt det som beskrivs. 
Här står kommunsektorn inför en pedagogisk utma-
ning.  

Älvkarleby kommun 

Befolkning 
Invånarantalet, som gick ned åren 2011-2012, öka-
de under 2013 med 73 invånare och uppgick vid 
årsskiftet till 9 132. För tio år sedan, 31 december 
2003, uppgick befolkningen till 9 028 invånare. 
 

 
 
Flyttnings- och födelsenetto 2013 

Under året flyttade 575 (521) personer in i kommu-
nen och 478 (548) flyttade ut, vilket ger ett flyttnings-
netto på 97 (-27) personer. Under året föddes 76 
(102) och 100 (105) avled. Födelsetalet är det lägsta 
på flera år. 

Näringsliv och arbetsmarknad 
Under 2013 nyregistrerades 39 (26) nya företag i 
kommunen, varav 8 var aktiebolag. En nyregistre-
ring behöver inte betyda ett nytt företag, utan kan in-
nebära ändrad bolagsform, t.ex. från handelsbolag 
till aktiebolag.  Nyetableringen är genom åren rela-
tivt låg jämfört med många andra kommuner.  

Det totala antalet företag ligger på cirka 400. Åtta av 
dessa har fler än tjugo sysselsatta och cirka 360 
sysselsätter färre än fem. Knappt 25 % av företagen 

ägs och/eller drivs av kvinnor. Antalet öppet arbets-
lösa (16-64 år) i kommunen steg under 2012 som 
en följd av lågkonjunkturen, men sjönk under 2013 
och uppgick i december till 200 (234) personer.  
Däremot ökade antalet i öppen arbetslöshet i mer 
än sex månader från 52 till 56. Antalet sökande i 
program med aktivitetsstöd ökade något under året, 
267 personer i december 2013 jämfört med 247 per-
soner ett år tidigare. Totalt minskade antalet arbets-
lösa och personer i program från 481 i december 
2012 till 467 samma månad 2013. Det är vanligtvis 
fler män än kvinnor som är arbetslösa och inskrivna 
i program och detta förstärktes under 2013.  

Bland ungdomar 18-24 år ökade antalet öppet ar-
betslösa något och uppgick i december 2013 till 37 
(31) st. Antalet inskrivna ungdomar i program mins-
kade marginellt från 109 till 108.  

Nedanstående tabell visar arbetslösheten i decem-
ber 2013, personer 16-64 år. 

Arbetslösa  Älvkarleby Uppsala län Riket 

Öppet 4,6 % 3,5 % 4,6 % 

I program 6,1 % 2,6 % 4,0 % 

Totalt 10,7 % 6,1 % 8,6 % 
 
Källa: Arbetsförmedlingen 

Den öppna arbetslösheten minskade 2013 i såväl 
Älvkarleby kommun som i länet och i riket. Minsk-
ningen gäller i både absoluta tal som procent av den 
arbetsföra befolkningen. I den jämförelsen var den 
största procentuella minskningen i Älvkarleby, där 
den öppna arbetslösheten i december 2013 uppgick 
till 4,6 % och ett år tidigare 5,3 %. 

För att motverka arbetslösheten och verka för högre 
sysselsättning, arbetar kommunen att tillsammans 
med företagare utveckla näringslivet i kommunen 
med bl.a. företagarfrukostar och företagarföreningar. 
Som ytterligare ett led i detta arbete håller en till-
växtstrategi på att arbetas fram.  

Arbetsmarknad och Integration, AmI, en avdelning 
inom samhällsbyggnadsförvaltningen, arbetar efter 
konceptet ”En väg in”. AmI ansvarar för att hitta 
lämpliga platser för sysselsättning, arbetsträning el-
ler praktik åt personer aktuella för åtgärder inom 
socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskas-
san eller landstinget. AmI fungerar som en länk 
mellan dessa myndigheter. Målet är, att personer i 
åtgärder ska stärka sin ställning på den ordinarie ar-
betsmarknaden. För unga 18-24 år och utrikesfödda 
i ”Särskild anställning” erhåller kommunen statsbid-
rag för del av lönekostnaden.   

Projektet Växthuset II, som ersätter projektet Växt-
huset, pågår under perioden 1 augusti 2012 till och 
med 31 augusti 2014. I likhet med Växthuset finan-
sieras projektet av samordningsförbundet i Uppsala 
län och är ett samarbete mellan huvudprojektägaren 
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Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäk-
ringskassan samt landstinget i Uppsala län. Projek-
tets målgrupp är personer 16-40 år. Målsättningen 
är, att dessa personer ska komma närmare en etab-
lering på arbetsmarknaden eller uppnå en arbets-
återgång via anställningsbarhet, anställning/eget fö-
retag eller utbildning. I projektet ingår bl.a. praktik, 
studiebesök och rekryteringsmässor. 

Jobb- och utvecklingsgarantin ger riktade insatser till 
dem som en längre tid har stått utanför arbetsmark-
naden. Under 2013 deltog 47 personer, varav delta-
gandet för 26 avslutades.   

Under 2013 deltog totalt 78 personer (37 kvinnor 
och 41 män) i kommunens arbetsmarknadsåtgärder. 
Av deltagarna var 37 % 24 år eller yngre. 60 % hade 
högst grundskoleutbildning och 6 % hade inte full-
gjord grundskola. 

Infrastruktur 

Sedan Upptåget 2006 började trafikera sträckan Ti-
erp-Gävle, har turtätheten utökats och senast sked-
de en utökning i december 2012. En begränsande 
faktor för utökad både person- som godstrafik är av-
saknaden av dubbelspår mellan Skutskär och Furu-
vik. Trafikverkets ursprungliga tidplan för byggandet 
av dubbelspår har i omgångar skjutits framåt i tiden, 
vilket har väckt frustration i regionen. Enligt Trafik-
verkets plan kommer inkoppling av dubbelspåret att 
ske våren 2016. 

Att möjliggöra tillgång till bredband för företag och 
privatpersoner är av stort praktiskt och strategiskt 
värde. EU-bidrag har sökts och beviljats för drag-
ning av fiber från Tallmon i Skutskär via Västanåvä-
gen till Älvkarleö Bruk – en sträcka på drygt en mil. 
Efter denna sträcka finns golfbana, företag och ett 
större antal hushåll. Kanalisationen kommer att 
möjliggöra för operatörer att erbjuda företag och 
hushåll anslutning till fibernätet och dess tjänster. 
Satsningen är ett led i kommunens och regeringens 
mål att 2020 kunna erbjuda 90 % av invånarna 100 
megabits/ sekund. Kommunen medfinansierar en 
mindre del av  arbetet. 

Kommunens bostadsbolag, Älvkarlebyhus, genom-
förde under slutet av året en marknadsundersökning 
om nyproduktion av hyresboende i Skutskär. En 
enkät ställdes till nära 1 200 hushåll i kommunen 
och dess närområde och gällde intresset för olika 
placeringar och bostadstyper och vad som efterfrå-
gas i boendet. En slutsats som kan dras är, att det i 
kommunen idag finns en betalningsovana för höga 
hyresnivåer. Därför att det mycket viktigt att i en ny-
produktion få rätt läge och rätt utformning. Bolaget 
ska nu analysera resultatet av undersökningen.  

Politisk sammansättning 

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

I Älvkarleby kommun har historiskt den politiska 
sammansättningen varit tämligen stabil, med bara 
små förändringar mellan mandatperioderna. 

 

Parti 
2006-
2010 

2010-
2014 

Socialdemokraterna 14 14 

Moderaterna  4 5 

Kommunens Väl 4 4 

Folkpartiet Liberalerna 2 1 

Vänsterpartiet 2 2 

Sverigedemokraterna 2 2 

Centerpartiet 1 2 

Kristdemokraterna 1 - 

Miljöpartiet 1 1 

Antal mandat 31 31 

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 

En redogörelse för uppfyllelse av fullmäktiges mål 
och uppdrag sker i ett särskilt avsnitt i årsredovis-
ningen (sidorna 47-57). Nedan ges bara en kort ref-
lektion över ett av målen.  

Mål: Behörighet till gymnasiet 

Enligt målformuleringen ska alla elever som går ut 
gymnasiet ha behörighet till gymnasiet. Under en tid 
har resultaten i skolan varit klart otillfredsställande. 
Fokus i skolarbetet har nu tydligare riktats mot upp-
fyllelse av ställda kunskapsmål. Under 2013 ökade 
behörigheten till nationella gymnasieprogram från 
73 % 2012 till 82 % (riket: 87 %). Även i övrigt 
nåddes en positiv utveckling av resultaten i skolan. 
Redovisningen av de nationella proven i årskurs 6 
visar att eleverna förbättrar resultaten betydligt i 
svenska, matematik och engelska. Detsamma gäller 
ämnesprovet i naturorienterade ämnen. Undervis-
ningen i NTA (Natur och Teknik för Alla) av utbilda-
de NTA-lärare i de lägre årskurserna har troligtvis 
bidragit till detta. Elevernas resultat i årskurs 9 visar 
på förbättringar i svenska och engelska. Där märks 
även en liten, men inte tillräcklig, förbättring i mate-
matik.  

Ekonomisk översikt 

Årets resultat 

Kommunen redovisade 2013 ett ekonomiskt resultat 
på 3,7 miljoner kronor (mnkr) (budget uppgick till 4,9 
mnkr). (2012 redovisades ett resultat på 5,1 mnkr.) 
Detta är i underkant för vad som kan betraktas som 
god ekonomisk hushållning, om man följer schablo-
nen om ett resultat på 2 % av skatteintäkter och ge-
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nerella statsbidrag/utjämningsbidrag, vilket för Älv-
karleby kommun innebär cirka 9 mnkr.  

Det är värt att notera ett par större ingångposter, 
som påverkade resultatet: 

- Med anledning av den reformerade sjukförsäkrin-
gen, har  kostnaderna  för avtalsförsäkringarna sjun-
kit avsevärt. AFA Försäkring, som administrerar av-
talsförsäkringarna, har därför blivit mycket välkonso-
liderat. Styrelsen för AFA beslutade därför att under 
2013 återbetala inbetalade premier för åren 2005-
2006. För Älvkarleby innebar detta en intäkt på 6,9 
mnkr. 2012 återbetalades inbetalade premier för 
2007-2008, 7,0 mnkr. 

- Den så kallade diskonteringsräntan för beräkning 
av nuvärdet av kommunsektorns pensionsförpliktel-
ser sänktes. Åtgärden innebar för Älvkarleby en 
ökad pensionskostnad 2013 med 3,4 mnkr. 

 

 
 

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 2013. Då 2013 års resultat blev positivt, finns 
inget negativt resultat att balansera kommande år. 
Nedan följer en beräkning av balanskravsresultatet. 
Belopp i tusental kronor. 

Årets resultat 3 696 
Samtliga realisationsvinster -20 
Realisationsvinster-  förluster enligt  
   undantagsmöjlighet 0 
Orealiserade förluster i (el. återföring av) 
   värdepapper 0 
 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 3 676 
 

Medel till/från resultatutjämningsreserv 0 
Synnerliga skäl (sänkning diskonterings- 
   räntan) 3 413 
 

Årets balanskravsresultat 7 089 
 

Resultatutjämningsreserv 

Från 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet 
att under vissa betingelser reservera delar av ett 
positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). 
Denna reserv kan sedan användas för att utjämna 
intäkter över en konjunkturcykel. RUR är frivillig att 
tillämpa och de kommuner och landsting som tänker 
göra det, måste besluta om hur reserven ska hante-
ras. Resultatutjämningsreserverna gör det möjligt att 
på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskot-
tet i goda tider och sedan använda medlen för att 
täcka underskott som uppstår till följd av lågkonjunk-
tur. En möjlighet infördes även att reservera över-
skott upparbetade under räkenskapsåren 2010-12. 
Den möjligheten finns inte för Älvkarleby, då kom-
munen saknar balanskravsresultat att reservera för 
de åren. 

Älvkarleby kommun antog i september riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning och hantering av resul-
tatutjämningsreserv. Älvkarleby kommun får reser-
vera högst ett belopp motsvarande den del av årets 
resultat efter balanskravsutredningar som överstiger 
två procent av summan av skatteintäkter samt gene-
rella statsbidrag och utjämning, vilket  2013 uppgick 
till 8 747 tkr, medan balanskravsresultatet stannade 
vid 7 089 tkr. Reservering till RUR kan alltså inte 
ske. 

Nämndernas budgetutfall 

Budgetavvikelserna för revisionen, kommunstyrel-
sen och nämnderna fördelar sig enligt följande: 

Budgetavvikelser mnkr 2012 2013 

Revision 0,0 0,0 

Kommunstyrelse 2,0 1,1 

Samhällsbyggnadsnämnd 0,0 1,0 

Utbildnings- och omsorgsnämnd -7,1 -11,1 

Driftbudgetprojekt 1,0 0,2 

Summor -4,1 -8,8 

Nämndernas budgetutfall kommenteras i respektive 
verksamhetsberättelse. Nedan kommenteras över-
gripande utbildnings- och omsorgsnämndens utfall. 

I underskottet på 11,1 mnkr ingår ett överskott inom 
intraprenaden KunDa med 2,7 mnkr, varav 2,1 mnkr 
enligt överenskommelse med nämnden följer med 
verksamheten till 2014. Övriga verksamheter inom 
nämnden redovisade alltså ett budgetöverskridande 
på 13,8 mnkr. 

Vård- och omsorg redovisade gentemot internbud-
geten ett negativt utfall på 6,4 mnkr. Detta måste 
dock ställas mot att Älvkarleby i en nationell jämfö-
relse har låga kostnader för verksamheten och ändå 
till en jämförelsevis hög kvalitet. I augusti 2013 var 
antalet personer med insatser 13 % högre än sam-
ma månad 2012. Antalet insatser var 16 % högre 
vid samma mättidpunkter. Trots detta var nettokost-
naden 2013 något lägre än 2012.  
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Individ- och familjeomsorgens arbetsvolym ökade 
ytterligare under 2013. Jämfört med 2012 ökade an-
talet anmälningar enligt lagen om vård av unga, 
LVU, med 41 % och kostnaden för försörjningsstö-
det ökade med 25 %. Trots en budgetutökning till 
2013, kunde inte ett kraftigt överskridande undvikas. 

Trots ovan beskrivna underskott, så kunde kommu-
nen under 2013 redovisa ett positivt resultat, mycket 
tack vare engångsåterbetalningen av premier för av-
talsförsäkringar. Då kommunen kommande år inte 
kan förlita sig på större obudgeterade intäkter, mås-
te en realistisk budget upprättas, vilket kan komma 
att kräva tydligare politiska prioriteringar. Nämndens 
budget har också utökats väsentligt till 2014, samti-
digt som verksamhetsprocesser kommer att ses 
över.  

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 4,8 % mellan 2012 och 2013, 
vilket var marginellt mer än ökningen av skatteintäk-
ter, kommunalekonomisk utjämning, generella stats-
bidrag och fastighetsavgifter, som ska finansiera 
nettokostnaderna. Effekten av dessa förhållanden 
syns i det försämrade resultatet 2013. Rensas netto-
kostnaderna 2012 och 2013 från större engångs-
poster, så ökade nettokostnaderna med 4,6 % och 
skatteintäkter m.m. med 4,8 %. Då 2013 års resultat 
var i underkant för vad som kan betraktas som god 
ekonomisk hushållning, så måste nettokostnadsut-
vecklingen de kommande åren understiga finansie-
ringen, d.v.s. skatteintäkter m.m. 

Finansiella mål 

Kommunfullmäktige antog nedanstående finansiella 
mål för 2013.  

 

Kriterier Mål Utfall 

Årets resultat (mnkr)               8,0 3,7 
Likvida medel (mnkr) 15,0 36,3 

Soliditet (%) för perioden 33 31 
 

I likvida medel i sammanställningen ovan ingår inte kortfristiga 
placeringar på 1,0 mnkr. 

Med anledning av de ovan beskrivna underskotten 
nåddes inte målet för årets resultat. Inte heller målet 
för soliditeten nåddes under 2013. Läs vidare under 
rubriken ”Soliditet” nedan. Även likvida medel kom-
menteras nedan.  

Soliditet 

Soliditeten minskade under 2013 med en procent-
enhet till 31 % trots det positiva resultatet. Det beror 
på en högre balansomslutning, som minskar det eg-
na kapitalets relativa storlek av omslutningen.   

 

 
 

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 21 %. En förhållande-
vis hög soliditet förbättrar den ekonomiska hand-
lingsfriheten. Ett vägt medelvärde för landets kom-
muner var 2012 49 % och för vårt läns kommuner 
var motsvarande värde 42 % och för kommungrup-
pen (förortskommuner till större städer) 49 %.   

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, -28 %. 

Kommunen kommer under 2013-2014 att genomfö-
ra flera större investeringsprojekt, som ska finansie-
ras via upplåning. Detta kommer att leda till en hög-
re balansomslutning, vilket kan leda en lägre solidi-
tet, även om kommunen redovisar positiva resultat. 

Rörelsekapital och likvida medel 

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

Vid årsskiftet uppgick rörelsekapitalet till -7,3 mnkr, 
d.v.s. omsättningstillgångarna var lägre än de kort-
fristiga skulderna. Per 2012-12-31 uppgick rörelse-
kapitalet till 8,6 mnkr. Det negativa rörelsekapitalet 
är hanterbart och utgör ingen ekonomisk risk. 

De likvida medlen, inkl. kortfristiga placeringar, har 
under året varit onödigt höga, bl.a. beroende på fle-
ra försenade investeringsobjekt. Under 2014 beräk-
nas de likvida medlen minska ned mot det finan-
siella målet.   

Upplåning  

Kommunens långfristiga upplåning uppgick vid års-
skiftet till 153,1 mnkr (145,5 mnkr). Den kortfristiga 
låneskulden, d.v.s. den del av lånen som amorteras 
inom ett år, uppgick till 12,2 mnkr (9,8 mnkr). Totala 
låneskulden ökade under året med 10,0 mnkr till 
165,3 (155,3) mnkr. 
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Nyupplåningen uppgick till 21,0 mnkr och avsåg in-
vestering i Rotskärsskolan. Amorteringarna uppgick 
till 11,0 mnkr. 

Av totala lånestocken enligt ovanstående diagram 
utgörs 30,5 mnkr, 18 %, av korta räntebindningstider 
(tolv månader och kortare). Per 2012-12-31 utgjorde 
51 % korta räntebindningar.  

Av lånestocken har 30,5 mnkr kort kapitalbindnings-
tid (tre månaders uppsägning från kreditgivaren). 
För resterande del av lånestocken är kapitalet 
bundet på längre tid – upp till fem år. 

Under flera år har kommunen haft placeringar med 
kraftig, och något riskabel, betoning på korta bind-
ningstider. Från år 2011 har kommunen agerat mot 
en mer långsiktigt placerad lånestock.  Den genom-
snittliga räntesatsen var under året 2,74 % (3,05 %). 

Avskrivningar och nedskrivningar  

Planenliga avskrivningar uppgick till 13,1 mnkr 
(15,5) mnkr. 2012 gjordes en nedskrivning av för 
högt värderad anläggningstillgång med 3,1 mnkr. 
2013 begränsades nedskrivningarna till 0,5 mnkr.  

Investeringar 

Större investeringar 2013 mnkr 

Rotskärsskolan, SO-hus och matsal 
Bodaskolan, förskola och kök 
Ny förskola i Älvkarleby 
Byte till kvicksilverfri vägbelysning 
Sörgärdets sporthall, ny golvmatta 
Rotskärs sporthall, ny golvmatta 
IT-utrustning 
Toppbeläggning gator och cykelvägar 
 

18,1 
12,0 
5,5 
2,3 
1,1 
0,9 
0,6 
0,6 

 

Kommunens investeringar, exklusive exploateringar, 
uppgick under året till 46,5 mnkr (5,8 mnkr). Budget 
uppgick till 78,6 mnkr (55,6 mnkr). Några större bes-
lutade investeringar, bl.a. ombyggnationer av Rot-
skärsskolan och Bodaskolan hann inte slutföras un-
der året. Byte av kvicksilverfri vägbelysning kom 
igång sent p.g.a. överprövad upphandling. Ny för-
skola i Älvkarleby hann bara påbörjas under året. Ej 
förbrukade anslag för icke färdigställda projekt kom-
mer att föras över till 2014, totalt 31,6 mnkr. 

 

I övrigt hänvisas till investeringsredovisningen på si-
dan 32. 

Pensionskostnader och pensionsåtaganden 

Kommunen redovisar sin pensionsskuld enligt den 
lagreglerade s.k. blandmodellen. Denna modell in-
nebär, att den gamla skulden (avtal före 1998) redo-
visas som en ansvarsförbindelse inom linjen i ba-
lansräkningen, medan den nya skulden (från 1998) 
redovisas i resultat- och balansräkningarna. Även 
löneskatt på pensionsskulden redovisas.  

Pensionskostnaderna uppgick 2013 till 26,9 mnkr 
(23,1 mnkr) inkl. löneskatt fördelat enligt tabellen ne-
dan. De höga kostnaderna 2013 för skuldförändring 
och finansiell kostnad, beror på en sänkning av den 
s.k. diskonteringsräntan.  

Pensionskostnader (mnkr) 2012  2013  

Pensionsutbetalningar 11,0 10,7 

Avgiftsbestämd ålderspension  10,4 10,9 

Skuldförändring exkl. ÖK-SAP 0 1,6 

ÖK-SAP (särskild avtalspension) 0,3 -0,6 

Finansiell kostnad 1,4 4,3 

Totalt (inkl löneskatt)  23,1 26,9 
 

Ansvarsförbindelse, pensionsskuld m.m. per 31 de-
cember 2012 och 2013 i mnkr återfinns i tabellen på 
nästa sida. Beloppen inkluderar särskild löneskatt.  

Pensionsförpliktelser (mnkr)  2012 2013 

1. Avsatt för pensioner 34,4 39,7 

2. Ansvarsförbindelse 225,8 241,4 

3. Avgiftsbestämd ålderspension 10,4 10,9 

4.Totala pensionsförpliktelser 270,6  292,0 

5. Pensionsmedel (bokfört värde) 0,9 1,0 

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

Återlånade medel (p.4 ./. p.6) 269,6 290,9 

Pensionsmedlen avser avsättningar som kommunen 
gjorde 2001 till tre fonder i Nordea. 

Borgensåtaganden 

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

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

AB Älvkarlebyhus har mycket hög soliditet och låg 
vakansgrad, 1,5 % i genomsnitt 2013, av det uthyr-
ningsbara beståndet. Risken är liten att kommunen 
ska tvingas att infria borgensåtagandet.  
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Nedan visas en tabell över borgensåtagandena in-
delade i fyra grupper: 

Borgen per 31/12 mnkr  2012 2013 

AB Älvkarlebyhus  85,6 85,5 

Bostadsrättsföreningar 6,0 5,9 

Egnahem 0,1 0,1 

Övriga 0,9 0,8 

Totalt 92,6 92,3 
 

Skatteutdebitering 

Skatteutdebitering 2013 (totalt för både kommun 
och landsting samt enbart kommun) i Älvkarleby 
kommun i jämförelse med två närliggande kommu-
ner och vägt medelvärde för länet och hela landet.  

Kommun 
        Kommun 
och landsting  

Därav 
kommun 

Älvkarleby 33,35 22,19 

Gävle  33,02 21,51 

Tierp 32,15 20,99 

Uppsala län 32,18 21,02 

Hela landet 31,73 20,62 

Med 22,19 hamnade Älvkarleby på 102:a plats av 
landets 289 kommuner (Gotland undantagen i detta 
sammanhang) över de högsta skattesatserna. 

Känslighetsanalys 

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

Åtgärd 
För- 

ändring 
Årseffekt 

(mnkr) 

Skattehöjning- sänkning 1 kr  +/- 16,6 

Bruttokostnadsförändring 1 %  +/- 5,1 

Löneökning inkl. sociala avgifter 1 % 2,6 

Räntehöjning- sänkning 1 %  +/- 1,6 
 

 
 

Framtiden 

Under 2011 överlämnade Utjämningskommittén .08 
sitt slutbetänkande ”Likvärdiga förutsättningar – 
Översyn av den kommunala utjämningen”. Kommit-
téns uppdrag var att utvärdera och utreda systemet 
för kommunalekonomisk utjämning samt att vid be-
hov föreslå förändringar. Under hösten beslutade 
riksdagen om förändringar i huvudsak enligt kommit-
téns förslag. Förändringarna träder ikraft 2014 och 
innebär, att Älvkarleby kommun kommer att få ett 
årligt ekonomiskt tillskott på drygt 10 mkr med effek-
ter av övergångsregler borträknade. 

En politisk vilja är att förbättra servicen för kommun-
medborgarna. I linje med detta pågår ett arbete att 
skapa en förenklad väg för invånare och företag att 
erhålla service. Denna medborgarservice planera-
des under 2013 och beräknas öppnas i mars 2014. I 
arbetet för bättre service ingår även att ge fler servi-
celösningar via webben. 

För att säkerställa tillgången till förskoleplatser i söd-
ra kommundelen, pågår i Älvkarleby byggnation av  
en förskola med fyra avdelningar. Förskolan kom-
mer att tas i drift hösten 2014.  

Individ- och familjeomsorgen beräknas att även fort-
sättningsvis ha en hög belastning. Hög arbetslöshet, 
drogmissbruk och familjeproblematik bidrar till en 
försämrad folkhälsa. Alltför många barn lever i en ut-
satt miljö och antalet placerade barn har ökat de se-
naste åren. Att förbättra folkhälsan är ett prioriterat 
politiskt mål och för att nå målet krävs ett långsiktigt 
hälsoekonomiskt arbete.   

Sveriges arbetsmarknad står inför stora pensionsav-
gångar de närmaste åren och det gäller naturligtvis 
även kommunerna. För arbetsgivaren Älvkarleby 
kommun kommer omkring 200 anställda (30 % av 
personalen) att pensioneras inom tio år. Beräk-
ningarna baseras på pensionering vid 65 års ålder. 
Det kommer att innebära en stor utmaning att åter-
rekrytera personal med rätt kompetens, då konkur-
rensen om arbetskraften blir hård. Redan idag före-
kommer rekryteringsproblem inom vissa personalka-
tegorier. För att lyckas har Älvkarleby kommun inlett 
ett arbete att ta fram kompetensförsörjningsplaner. 
Planerna ska avse alla nivåer och omfatta rekryte-
ringsbehov (både återbesättning och utökning), 
kompetensutvecklingsbehov och eventuellt avveck-
lingsbehov. Det pågår samtidigt att länsgemensamt 
arbete kring kritiska kompetenser.  

Programberedningen, med representanter för Sveri-
ges Kommuner och Landsting (SKL) och den lokala 
nivån för de sju riksdagspartierna, har presenterat 
sitt arbete i skriften ”Framtidens utmaning – Välfär-
dens långsiktiga finansiering” (© SKL 2010). Bland 
slutsatserna kan nämnas: ”Vi är alla eniga om att 
finansieringen av välfärdstjänsterna kommer att bli 
en utmaning i framtiden och som fordrar att politiska 
beslut redan nu fattas i en långsiktig kontext.” /../ 
”Det är en genuint politisk fråga där partierna måste 
bekänna färg för väljarna. Men att sopa problemet 
under mattan och tro att det ordnar sig är definitivt 
ingen lösning.”  

Programberedningen kommer fram till att de demog-
rafiska förändringarna till år 2035 kommer att ge 
ökade kostnader, men att det ändå är hanterbara 
kostnadsökningar, som inte ställer krav på nämnvärt 
ändrade finansieringsbehov. Den stora utmaningen 
är om den årliga enprocentiga ambitionsökning, ut-
över demografiförändringar, som empiriskt har kun-
nat mätas sedan 1985, kommer att fortsätta. I såda-
na fall kommer det att krävas både skattehöjningar 
och andra finansieringsverktyg, t.ex. egenavgifter. 
Beredningen pekar på att det i framtiden kommer att 
krävas hårdare prioriteringar, avgränsningar och för-
tydliganden av det offentliga åtagandet.  
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Sammanställd redovisning 

Ingående enheter 

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

Ekonomi 

Koncernens konsoliderade resultat 2013 uppgick till 
8,1 mnkr (2012: 7,4 mnkr). Resultaten för de en-
skilda bolagen framgår under respektive rubrik ne-
dan.  

Koncernens goda soliditet på 43 % från 2012 mins-
kade något under 2013, 42 %. Det är Älvkarlebyhus’ 
höga soliditet som slår igenom för hela koncernen.  

Rörelsekapitalet försvagades under året med 11,9 
mnkr till -15,7 mnkr. Det är främst kommunen som 
står för försvagningen. 

De långfristiga skulderna uppgick 31 december till 
238,6 mnkr; 7,4 mnkr högre än året före. Det är 
kommunen, som har ökat sin upplåning.  

De båda ingående bolagens ekonomi inger inga far-
hågor för koncernen. Utmaningen ligger i att skapa 
förutsättningar, så att kommunens ekonomiska re-
sultat ska ligga på en rimlig nivå. 

Anställda 

Antalet tillsvidareanställd personal och månads-
avlönade vikarier inom koncernen uppgick  vid års-
skiftet 599 (635), vilket motsvarar cirka 576 (612) 
årsarbetare. Kommunen har även haft timanställda 
motsvarande 64 (56) årsarbetare.  

AB Älvkarlebyhus 

Älvkarlebyhus förvaltar fastigheter belägna i Skut-
skär, Älvkarleby, Lanforsen, Marma och Gårdskär. 
Antalet lägenheter uppgick vid årsskiftet till 1 041 
(1 043) med en bostadsyta om cirka 64 355 m2 (64 
575 m2).  Lokalytan uppgick till cirka 16 115 m2 (16 
305 m2). Minskningen beror på försäljning av Gag-
nefvägen 19 i Skutskär.  

Antal vakanta lägenheter uppgick vid årets slut till 6 
(27), vilket motsvarar 0,6 % (3 %) av det uthyrnings-
bara beståndet. I genomsnitt för året har 1 % (1 %) 
av lägenheterna varit vakanta eller avställda. Tidiga-
re år har uthyrningen av verksamhetslokaler varit 
gynnsam, men utvecklingen har gått mot en mins-
kad efterfrågan och en risk för ytterligare vakanser. 

 

Investeringar i fastigheter uppgick under året till 6,0 
mnkr (9,6 mnkr). Investeringarna bestod främst av 
stamrenovering och byte av fönster och balkongdör-
rar på Ridderdalsvägen 2 i Älvkarleby. Investeringar 
i maskiner och inventarier uppgick till 0,4 (0,1) mnkr.  

Trots låga amorteringar och att investeringarna un-
dersteg avskrivningarna, blev kassaflödet negativt 
med nära 2,0 mnkr. Bolaget betalade en borgensav-
gift till kommunen på 342 tkr.  

Hyran höjdes den 1 juli med i genomsnitt 1,92 % 
(2,05 %) för bostäder och lokaler, vilka inte har in-
dexhyror. 

Bolaget redovisade ett resultat före bokslutsdisposi-
tioner på 4,1 (3,2) mnkr. Efter bokslutsdispositioner 
(upplösning av periodiseringsfond) och skatt redovi-
sades ett resultat på 5,5 (2,3) mnkr. Budgeterat re-
sultat uppgick till 2,0 mnkr. 

Det ekonomiska resultatet gjorde att  den ekonomis-
ka ställningen stärktes under 2013. Soliditeten per 
31 december uppgick till nära 62 % (59 %).  

Hyresintäkterna blev 300 tkr högre än budget tack 
vare återtagning av möblerade lägenheter till ordina-
rie lägenheter. Hyresbortfallet uppgick till 1,5 mnkr 
vilket motsvarar 3 %, och var i nivå med 2012 men 
lägre än tidigare år.  

Elkostnaderna var under 2013 fortsatt låga. Årskost-
naden uppgick till 3,0 mnkr, samma som 2012 men 
lägre än de fem föregående åren. Kostnaden för 
skador och reparationer uppgick till 3,2  mnkr; högre 
än budget och 1,0 mnkr högre än 2012, beroende 
på vattenskador och takreparationer. Vattenkostna-
derna översteg budget med 200 tkr, 5 %, p.g.a. 
under året höjda avgifter.  

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 Vat-
ten äger i sin tur anläggningsbolag, ett bolag för var-
je ingående kommun. Dock äger varje kommun en 
hembudsaktie (1 % av aktiekapitalet) i sitt eget an-
läggningsbolag, vilket gör att kommunerna kontrolle-
rar 100 % av rösterna i sina respektive anläggnings-
bolag. 

Älvkarleby Vatten AB är huvudman för den allmänna 
vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kom-
munen. Verksamheten består i att äga och förvalta 
de allmänna va-anläggningarna i kommunen. Va-
taxorna fastställs av Älvkarleby kommunfullmäktige. 
Verksamheten regleras i lagen om allmänna vatten-
tjänster. 
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Anläggningarna består av vattenverk, avloppsre-
ningsverk, pumpstationer, tryckstegringsstationer, 
högreservoarer, infiltrationsanläggningar och ett om-
fattande ledningsnät. 

Älvkarleby Vatten AB har inga anställda och verk-
samheten sköts av inhyrd personal från moderbola-
get, Gästrike Vatten AB. Älvkarleby Vatten belastas 
för samtliga kostnader avseende arbete med an-
läggningarna. Resurser som nyttjas gemensamt ge-
nom Gästrike Vatten och som inte direkt är hänför-
bara till ett specifikt anläggningsbolag fördelas ge-
nom en fördelningsnyckel som har fastställts av sty-
relsen för moderbolaget. Årets andel för Älvkarleby 
Vatten uppgick till 8 % (8 %). 

Ett långsiktigt kretsloppstänkande genomsyrar hela 
verksamheten, där hänsyn tas till kommande gene-
rationers behov av bra va-försörjning. För att fram-
tidssäkra vattenresurser har ett långsiktigt arbete 
påbörjats med att ta fram en vattenförsörjningsplan 
för regionen. Kommunstyrelserna i Gävle och Älv-
karleby har beslutat, att Gästrike Vatten ska ta fram 
ett underlag för beslut om utredningsprojekt. 

Snösmältningen orsakade stora problem med över-
svämningar, vilka ledde till baktryck i spillvattennätet 
och som en följdverkan drabbades tre fastigheter av 
översvämningsskador. Fastighetsägarna har riktat 
ersättningskrav på bolaget, som håller på att utreda 
ansvarsfrågan. 

Förnyelse för delar av va-ledningsnätet i Långsand 
fortsatte. Arbetet med etapp 1 kommer att avslutas 
under 2014. 

Va-taxans brukningsavgift höjdes den 1 maj, inne-
bärande en intäktshöjning på årsbasis med 6,8 %. 
En översyn av taxekonstruktionen pågår och beräk-
nas vara klar under planperioden.  

Under 2012 minskade den sålda mängden vatten, 
och under 2013 fortsatte minskningen. 2013 såldes 
740 000 m3. Under 2012 uppgick försäljningen till 
887 000 m3.  

Investeringarna uppgick under året till 5,8 mnkr (3,3 
mnkr). Förutom ovan nämnda förnyelse av lednings-
nätet i Långsand, så pågick utredningar och model-
leringar för förnyelse av ledningsnätet i Gårdskär, 
för att bedöma vilka åtgärder som bäst löser de åter-
kommande problemen som finns där med inläckage 
och bräddningar. Vid Kronsågens vattenverk påbör-
jades installation av UV-ljus, då verket saknar en sä-
kerhetsbarriär för desinfektion av dricksvatten. 

Det ekonomiska resultatet efter skatt uppgick till 0 
tkr (2012: 307 tkr). Då har ett överuttag om 1,3 mnkr 
redovisats som en kort skuld till va-kollektivet. 
Överuttaget ska återföras till kollektivet inom tre år. 
Nettoomsättningen minskade med 340 tkr, -1,0 %, 
medan rörelsens kostnader steg med 630 tkr, 2,6 %.  
 

Uppdragsföretag 

Juridiska personer som under 2013 bedrivit offentligt 
finansierad verksamhet åt kommunen, men som inte 
ingår i den sammanställda redovisningen: 

 Kommunalförbundet Gästrike Räddningstjänst, 
räddningstjänst 

 Kommunalförbundet Gästrike Återvinnare, ren-
hållning, återvinning 

 Kommunalförbundet Inköp Gävleborg, upphand-
lingar 

 Konsument Gästrikland, konsumentvägledning 

 Previa AB, företagshälsovård 

 Älvboda Friskola, förskola, fritidshem, förskole-
klass, skola 
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Där uppgift finns om antal årsarbetare är beräk-
ningen gjord utifrån 1980 arbetade tim/år. 

Dispensförfarandet 
Under perioden april – augusti infördes ett dis-
pensförfarande vid återbesättning av vakanser. 
Ett resultat av dispensförfarandet blev att ge-
nomföra en utbildning i bemanningsekonomi för 
chefer och stödfunktioner som personal- och 
ekonomiområdet. Utbildningen planeras till janu-
ari och februari 2014.  
 

Medarbetarenkät 
2012 års personalekonomiska redovisning pre-
senterade resultatet av medarbetarundersök-
ningen för 2011. Under 2012/2013 har arbetet 
med handlingsplaner pågått och i januari 2014 
genomfördes en ny medarbetarbetarundersök-
ning. Enkäten genomfördes inom ramen för vårt 
hälsostrategiska arbete på våra arbetsplatser 
och på alla nivåer och jämfört med föregående 
enkät har vi både sämre och bättre resultat. Det 
hälsostrategiska arbetet är något som pågår 
kontinuerligt och pulsenkäten är ett komplement 
för att styra insatserna så rätt som möjligt. 
 
Värdena nedan avser resultat per 2013-12-31, 
2011-12-31 och rikssnittet (R) i %. 
 

Livsstil 2011 2013 R 

Mår bra 62 57 63 

Upplever livet som 
meningsfullt 

84 78 78 

Känner sig utvilade när de 
vaknar 

40 33 33 

Anser att de har krafter 
kvar när de kommer hem 

33 29 32 

Rör sig regelbundet 2-3 
ggr/v 

68 66 61 

Har någon att anförtro sig 
åt 

92 90 87 

Känner samhörighet med 
någon 

82 77 78 

Känner livsglädje 84 78 78 

Äter frukt & grönt 82 82 72 

Väljer nyttigt fett 58 53 45 

 
Färre medarbetare uppger att de mår bra och 
det är även sämre än rikssnittet. När det gäller 
relationer ligger vi nära rikssnittet även om vi har 
ett något sämre resultat än föregående mätning. 
Vad gäller kost och motion så ligger vi bättre till 
än rikssnittet trots att vi även här har något lägre 
resultat jämfört med förra mätningen. 

 

 
 

 

Arbetsliv 2011 2013 R 

Trivs med sitt arbete 76 72 65 

Känner sig delaktig i det 
som sker på arbetsplatsen 

66 61 56 

Känner att de kan påverka 
sin arbetssituation 

44 41 46 

Känner att de får uppskatt-
ning för sin arbetsinsats 

58 52 53 

Anser att de har en bra 
fysisk arbetsmiljö 

53 43 51 

Upplever ett gott samar-
bete med närmaste chef 

76 66 67 

Känner sig engagerad i 
sina arbetsuppgifter 

89 87 77 

 

Fler än rikssnittet trivs med sitt arbete och kän-
ner sig delaktiga i det som sker på arbetsplatsen 
även om värdena har försämrats. Vi ligger 
sämre till jämfört med rikssnitt och föregående 
mätning när det gäller i vilken omfattning vi kan 
påverka vår arbetssituation och känslan av att få 
uppskattning för sitt arbete. Det är fler som kän-
ner sig engagerade i sitt arbete än rikssnittet 
trots att vi försämrat resultatet vad gäller upple-
velsen av ett gott samarbete med närmaste 
chef. 
 

Fysisk belastning och 
säkerhet 

2011 2013 R 

Upplever att något/några 
arbetsmoment orsakar 
fysiska besvär 

47 44 28 

Upplever att de riskerar sin 
hälsa och/eller säkerhet 
p.g.a. arbetet 

26 27 17 

 

Något färre upplever fysiska besvär men resulta-
tet är betydligt sämre än rikssnittet. Det är också 
fler som upplever att de riskerar sin hälsa 
och/eller säkerhet p.g.a. arbetet. 
 

Stress 2011 2013 R 

Upplever någon form av 
stress 

81 86 84 

Upplever stressymptom 43 78 71 

 

Betydligt fler upplever idag stressymptom jämfört 
förra undersökningen men även rikssnittet ligger 
högt på 71 %.   
 

Framtid 2011 2013 R 

Anser att de behöver för-
bättra sin livsstil för att bi-
behålla eller förbättra sin 
hälsa 

58 52 61 

Anser att de behöver för-
bättra sitt arbetsliv för att 
behålla eller förbättra sin 
hälsa 

68 63 67 
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Något färre anser att de behöver förbättra livsstil 
eller arbetsliv för att behålla eller förbättra sin 
hälsa. Värdena har förbättrats jämfört med före-
gående undersökning och är även bättre än riks-
snittet.  

 
Löneöversyn 2013 
Löneöversynen 2013 genomfördes enligt tidplan 
och alla utom kommunal fick sina nya löner och 
retroaktivitet till sommaren. Kommunals centrala 
avtal blev klart sent under året och blev därför 
klar för utbetalning av ny lön i november. 

Personalvolym  

Vid utgången av 2013 uppgick kommunens antal 
månadsanställd personal till 582 (612), vilket 
motsvarar 630 (668) månadsanställningar och 
560 (601) heltider. Not: 1 person kan uppbära flera 

anställningar. 

 
Under året har 125 849 timmar utförts av tim-
avlönad personal jämfört med 110 687 timmar 
för 2012. Detta motsvarar 63,5 årsarbetare En 
ökning med 7,6 årsarbetare jämfört med 2012 
då antalet var 55,9.  
 

 
 

2012 
 

2013 

Antal anställda 
månadsavlönade  

612 582 

- varav KS 23 23 

- varav SBN 49 55 

- varav UON 542 505 

Omräknade hel-
tider (s.mtl an-
ställningar inkl 
vilande) 

601 560 

- varav KS 25 24 

- varav SBN 46 52 

- varav UON 530 484 

Timavlönade(Åa) 56 64 

 

Kön och ålder 

 
Medelålder; män respektive kvinnor - må-

nadsanställda. 
Medelåldern för kommunen totalt har sjunkit nå-
got jämfört med förra året 48,4 år (48,6 år). För 
män 47.0 år (47,3 år) och kvinnor 48,6 år (48,8 
år). Det är en förändring jämfört med föregående 
år med - 0,3 år för männen och + 0,3 år för kvin-
norna. Totalt - 0,2 år.  
 
Under kommande 10-års period kommer ca 200 
tjänster beröras av uppnådd pensionsålder 65 
år.  
 

 
De grupper som berörs mest är: 
 

- Undersköterskor 18 % 
- Lärare 8 % 
- Förskollärare 8 % 
- Vårdbiträden 8 % 

  
Resterande är spridda över flera olika yrkes-
grupper. Vi ser redan idag svårigheter att rekry-
tera, framför allt utbildade undersköterskor och 
sjuksköterskor samt förskollärare. I dag är vi i 
viss utsträckning representerade på jobbmäs-
sor/arbetsmarknadsdagar och vi bedriver också 
en viss uppsökande verksamhet på skolor. Arbe-
tet med begreppet ”Attraktiv Arbetsgivare” i syfte 
att attrahera ny och behålla personal kommer att 
bli allt viktigare. 
 
Andelen anställda fördelade på kön (i pro-
cent) 
 

Kön 2009 2010 2011 2012 2013 

Kvinnor 89 88 89 89 90 

Män 11 12 11 11 10 

 
Fördelningen mellan kvinnor och män har varit i 
stort sett densamma under senaste femårspe-
rioden. 
 

Andel heltider kvinnor/män (i procent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andelen heltider har sjunkit jämfört med 2012. 
28 kvinnor har avslutat en heltidsanställning, och 
troligtvis ersatts med timavlönad personal. Anta-
let deltider bland kvinnor är oförändrat jämfört 
med 2012. Det är 11 män färre med heltidsan-
ställning 2013 jämfört med 2012, och antalet 
deltider har ökat med 5. Från 2011 erbjuds 
samtliga anställda inom Vård- och Omsorg öns-
kad sysselsättningsgrad 
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Lönekostnader och arvoden 
Alla kostnader är redovisade exkl. PO 

 
Kostnaden för löner, arvoden och ersättningar till 
personal, förtroendevalda, uppdragstagare m fl 
uppgick under året till 196,3 mnkr, jämfört med 
186,0 mnkr 2012.  

 

Medellön  
Medellönen för kvinnor är 25 397 kr (24 853 kr) 
och för män 26 379 (26 435 kr). Männens me-
dellön är 982 kr (1 582 kr) högre än kvinnornas. 
Kvinnornas medellön i relation till männens upp-
går till 96 % (94%). Medellönen totalt i kommu-
nen per 31 december är 25 498 kr (25 024 kr). 
En ökning med 474 kr (648 kr), vilket motsvarar 
1,9 % (2,6%). 
 

Löneöversyn 2013 
Löneökningar i samband med årets löneöversyn, 
fr.o.m. 130401, uppgick till en kostnad av 3,4 
mnkr (4,2 mnkr) för året. Det totala utfallet för 
löneöversynen blev 2,58 % (3,28 %).  
 

Sjuklönekostnaden 
Sjuklönekostnaden för arbetsgivarperioden (dag 
2 – 14 samt 10 % dag 15-90) är 3,4 mnkr (3,2 
mnkr). En ökning med 0,2 mnkr från föregående 
år. 

 

Mertid/Övertid 

 
Genomsnittligt antal utförda mertidstimmar 

per anställd och år - månadsanställda. 
 
Den sammanlagda mertiden/övertiden för 2013 
är 10 084 timmar (9 915 timmar) och motsvarar 
17,3 (16,2) timmar/anställd vilket är en ökning 
med 1,1 (2,9) timmar per anställd jämfört med 
föregående år. 
 
Den sammanlagda mertiden/övertiden för 2013 
motsvarar 5,1 (5,0) årsarbetare, vilket innebär en 
ökning 2013 med 0,1 årsarbetare. 
 
Uttagen kompledighet under 2013 är 4 596 
(4 626) timmar, vilket motsvarar 7,9 (7,6) tim-
mar/anställd, motsvarande 2,3 (2,3) årsarbetare. 
 
Utbetalad kontant ersättning för mertiden upp-
gick till 1,8 (1,3) mnkr  

  

 

 

 

 

 

 
Arbetad tid och frånvaro 
Avser månadsanställda och anger anställnings-
tidens fördelning i procent mellan arbetad tid och 
frånvaroorsaker. Beräknad på total arbetstid 
1 137 649 timmar (1 144 706), varav  862 147 
(875 529) timmar arbetad tid och 275 502 
(269 177) timmar frånvarotid. Antal timmar och 
fördelning på olika frånvaroorsaker är i stort sett 
detsamma. Skillnaden är för liten för att ge 
utslag i figuren nedan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjukfrånvaro 
Procent av de anställdas sammanlagda tillgäng-
liga ordinarie arbetstid, dvs tid med hänsyn ta-
gen till frånvaro utan lön. Samtliga anställda. 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 

 
Total sjukfrån-
varo 

6,44 5,57 5,17 5,88 6,50 

Sjukfrånvaro 
för kvinnor:  

7,00 6,02 5,43 5,96 6,82 

Sjukfrånvaro 
för män: 

2,44 2,36 3,24 5,21 4,30 

Sjukfrånvaron 
för åldersgrupp 

         

      -  29 år: 4,11 3,78 2,37 3,77 4,57 

30 –  49 år: 5,17 4,49 4,18 4,98 5,79 

50 år -      : 8,13 7,03 6,69 6,92 7,53 

Andel av sjuk-
frånvaro som 
varat i 60 da-
gar eller mer: 

57,73 54,11 35,0 31,45 27,84 

Semester

9% Sjukfrånv.

6%

Föräldraled.

2%

Vård av 

barn
1%

Ferie/Uppe

håll
2%

Netto

arbetstid
77%

Övrig 

frånvaro
3%
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Kvinnornas sjukfrånvaro är högre än männens. 
Högsta sjukfrånvaro bland kvinnor har ålders-
gruppen 50 år och äldre, 8,01 % (7,47 %). För 
männen är högsta sjukfrånvaron i åldersgruppen 
30 – 49 år, 4,85 % (8,21 %). Andelen långtids-
sjuka (frånvarande 60 dgr eller mer) fortsätter att 
sjunka. Korttidssjukfrånvaron (1-14 dagar) har 
ökat något jämfört med 2012 från 6,36 da-
gar/medarbetare till 6,87 dagar/medarbetare.   
 

Företagshälsovård 
Älvkarleby kommun har för sina medarbetare 
avtal med Previa avseende företagshälsovård 
för främjande, förebyggande och rehabiliterande 
arbete. Kostnaderna för företagshälsovård 2013 
uppgick till 522 tkr. En insats som bör vara med i 
detta sammanhang men som köpts från annan 
leverantör är en utbildning i bemanningseko-
nomi. Den insatsen görs i främjande syfte för att 
vi ska få så optimal bemanning som möjligt och 
som får en positiv inverkan både avseende ar-
betsmiljö och kostnad. Lägger vi till den kostna-
den på 100 000 kr har 16 % (23%) av totala  
kostnaden nyttjats till främjande, 36 % (33%) till 
förebyggande och 48 % (44%) till rehabiliterande 
arbete. Ambitionen är att vi ska arbeta så pass 
bra med främjande och förebyggande insatser 
att behovet av rehabiliterande arbetet blir 
mindre. Det är något vi behöver ta hänsyn till 
2014 när vi gör handlingsplaner utifrån resultatet 
av medarbetarenkäten. 
 

 
Kommunens kostnader för företagshälsovård 
fördelades enligt nedan: 
 

- Utbildning- och omsorgsförvaltningen 
79% (59%) 

- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2 % (6 
% ) 

- Kommunstyrelsens förvaltning 9 % (35 
%) 

- Övergripande aktiviteter 9 %   
 
Skillnaden i kostnad 2013 för kommunstyrelsen 
jämfört med 2012 avser övergripande aktiviteter 
därav det högre utfallet 2012. 
 
Av den totala kostnaden gick 33 % (42 %) till 
gruppaktiviteter och 67 % (58 %) till personrela-
terade insatser. Av de personrelaterade insat-
serna stod kvinnorna för 99 % (96 %) av kostna-
derna.  
 
Även i år var den kompetens som utnyttjades 
mest hos Previa beteendevetare och nummer 
två läkare. Ca 73 % (80 %) av totala kostnaden 
lades på tjänster utförda av beteendevetare eller 
läkare.  
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2012 

Redovisning 
2013 

Avvikelse mot 
budget 2013 

Intäkter 0 0 0 

Kostnader 551 582 8 

Nettokostnad 551 582 8 

 
Kommunens revisorer lämnar härmed redogö-
relse för sin verksamhet och för användningen 
av 2013 års anslag.  
 
Utöver denna verksamhetsberättelse kommer 
revisorerna, i enlighet med kommunallagens 
bestämmelser, att efter granskning av kommun-
koncernens årsredovisning för 2013 avlämna 
särskild revisionsberättelse till fullmäktige. 

Ekonomi 

För 2013 års granskningsarbete erhöll revisio-
nen ett anslag om 590 tkr. De bokförda kostna-
derna för verksamheten uppgick till 582 tkr. 

Verksamhet 

Kommunens revisorer genomförde 2013 grans-
kande och främjande revision inom ramen för 
god revisionssed. 
 
För revisorernas granskning gäller kommunalla-
gen och av fullmäktige antaget revisionsregle-
mente.  
 
Enligt kommunallagen ska revisorerna pröva 
om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om 
den kontroll som görs inom nämnderna är till-
räcklig. 
 
Revisorerna ska varje år, i revisionsberättelsen, 
uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder 
och styrelser samt enskilda ledamöter i dessa. 
 
Revisorerna har genomfört följande aktiviteter 
för att skapa underlag för bedömningen: 

Granskning av nämndernas och styrelsens 
ansvarsutövande 

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

 

Granskning av årsredovisningen och del-
årsrapport 

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 genom-
fördes under året: 
 

 förebyggande arbete avseende risker för 
korruption och oegentligheter EKO (EKO-
frågor)  

 Personal- och kompetensförsörjning 

 Demensvård och läkemedelshantering 

 Löpande redovisning och intern kontroll i 
redovisningsrutiner 

  

Löpande granskningsarbete 

Revisorerna har följt nämndernas och kommun-
styrelsens verksamhet genom träffar med för-
troendevalda och tjänstemän, protokollsgransk-
ning samt diverse avstämningar och mindre 
uppföljningar föranledda av revisorernas iaktta-
gelser.  
 
Revisorerna hade under året nio sammankoms-
ter för att avhandla dels granskningen av årsre-
dovisningen för 2012, dels övrig granskning en-
ligt planen för 2013. 
 
Revisorerna biträddes i sitt arbete av PwC en-
ligt särskilt avtal. PwC:s revisionskonsulter har 
utfört granskningar och uppföljningar i enlighet 
med revisionens uppdrag. PwC har också sva-
rat för den administration som är förknippad 
med revisorernas verksamhet. 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2012 

Redovisning 
2013 

Avvikelse budget 
2013  

Intäkter 4 526 4 934 421 

Kostnader 42 520 45 388 650 

Nettokostnad 37 993 40 454 1 071 

Driftprojektredovisning (tkr) 
Redovisning 

2012 
Redovisning 

2013 
Avvikelse budget 

2013  

Intäkter 0 0 0 

Kostnader 4 717 0 0 

Nettokostnad 4 717 0 0 
 

Ansvarsområden 

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

Budgetutfall  

P.g.a. den rådande ekonomiska situationen 
sköts genomförandet av beslutad friskvårds-
satsning och internt försäkringssystem till kom-
mande år. Åtgärderna gav en överskott på 
drygt 600 tkr. Återbesättning av vakant tjänst 
senarelades till 2014, +200 tkr. 200 tkr av kom-
munstyrelsens anslag ”Till förfogande” förbru-
kades inte.  

Väsentliga händelser 

Kommunens 150-årsfirande genomfördes un-
der sommaren och hösten i flertalet av kom-
munens tätorter. Invånarna i dessa orter har 
på ett enastående sätt engagerat sig, så att 
firandet kunde genomföras på ett mycket 
lyckat sätt.  
 
23 april presenterade Svenskt Näringsliv sin 
undersökning av företagsklimatet i landets 
samtliga 290 kommuner. Älvkarleby klättrade 
49 placeringar och hamnade på plats 134, före 
både Uppsala och Gävle. Det som bedöms är 
hur stor del av kommunens verksamheter som 
är utlagd i privat drift, utbildningsnivån, nyföre-
tagande, kommunalskattens storlek m.m. 
 
I februari beslutade kommunfullmäktige att ett 
kontor för medborgarservice ska inrättas i kom-
munhuset i Skutskär. Medborgarservice inne-
bär en kommunal inrättning, där allmänheten 
kan få svar på frågor och hjälp med ärenden.  
 
 
 
 

 
Syftet är att erbjuda kommuninvånare och 
företagare ökad tillgänglighet och delaktighet, 
samt att få till stånd en effektivare användning 
av kommunförvaltningens resurser. Planering 
pågick under hösten 2013 och planen är, att 
medborgarservice startar i mars 2014.  
 
Under sommaren 2013 erbjöd kommunen 35 
ferieplatser som lottades ut till ungdomar i 
åldern 16-17 år. Feriearbetet är ofta den första 
kontakten med arbetslivet ungdomarna har 
och syftet är att ge ungdomar erfarenhet från 
arbetslivet, stimulans och möjlighet att tjäna lite 
egna pengar. Under två veckor arbetade ung-
domarna inom biblioteksverksamhet, barnom-
sorg, äldreomsorg samt arbetsmarknad och in-
tegration. 
 
Flertalet svenska kommuner är inne i en period 
med kraftiga kostnadsökningar, vilket har lett 
till stora ekonomiska påfrestningar. Av den an-
ledningen, och som ett led i uppsiktsplikten 
över nämnderna, initierade kommunstyrelsen i 
Älvkarleby en genomlysning av vissa verksam-
heter. Mer information finns i utbildnings- och 
omsorgsnämndens verksamhetsberättelse. 
Som ytterligare ett led i att nå ökad kostnads-
effektivitet infördes under våren ett dispensför-
farande inför rekrytering och vikariatsanställ-
ning. Förfarandet pågick under perioden april-
augusti. En gjord utvärdering resulterade i ett 
beslut om en utbildning i bemanningsekonomi 
- främst riktad till chefer.  

Framtiden 

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

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

Redovisning 
2013 

Avvikelse budget 
2013  

Intäkter 48 297 47 707 1 811 

Kostnader 81 917 80 656 -792 

Nettokostnad 33 620 32 949 1 019 

Driftprojektredovisning (tkr) 
Redovisning 

2012 
Redovisning 

2013 
Avvikelse budget 

2013  

Intäkter 0 0 0 

Kostnader 3 627 1 053 157 

Nettokostnad 3 627 1 053 157 
 

Ansvarsområden 

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

Budgetutfall  

Samhällsbyggnadsnämnden totalt uppvisar ett 
budgetutfall för året på plus en miljon kronor. 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 

budget 2013 

Nämnd och 
förvaltn. chef 

1 086 283 

 
Överskottet som redovisas beror till största de-
len på vakant tjänst som förvaltningschef första 
halvåret. 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 
budget 2013 

Bygg och miljö 3 168 590 

Ett positivt utfall med anledning av vakanta in-
spektörstjänster periodvis under våren och va-
kant chefstjänst under hösten.  

 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 

budget 2013 

Kultur och fritid 12 313 92 

 
Driftbidrag till Skutskärs Bandyklubb med 250 
tkr utbetalades utan anslagna medel. Lägre 
kostnad för hyra av sporthallar med 206 tkr. 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 

budget 2013 

AmI 
Integration 

    607 327 

 
 

 
Det positiva utfallet beror på att personalkost-
naderna för arbetsmarknadsenheten blivit läg-
re än budgeterat beroende på sjukskrivning 
och erhållna bidrag för anställda. 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 

budget 2013 

Teknisk vht 15 776 -274 

 
Tekniska avdelningen redovisar ett underskott. 
Positiva avvikelser att nämna är att utfallet för 
väghållning/park blev 470 tkr tack vare  mini-
mal snöröjning i slutet på året samt försäljning 
av maskiner. Personalkostnaderna för admi-
nistration redovisar överskott med anledning 
av vakant chefstjänst i 3 månader. 
 
Negativa avvikelser att notera är en osäker och 
nedskriven fordran för arrende med mera av-
seende Älvkarleby camping. Underskott på to-
talt 407 tkr redovisas för campingen. Skutskärs 
IP överskred budgeten med 268 tkr. Det är 
framför allt elkostnader för bandyverksamheten 
som inte kunde faktureras Skutskärs Bandy-
klubb (elmätare har saknats). Av andra verk-
samheter tömda och till tekniska avdelningen 
överlämnade lokaler gav ett negativt utfall. 
Budget saknades för f.d. Marma skola, f.d. 
Natverkshuset och Hyttö skola. 
 
Fastighetsförvaltningens redovisade totalt ett 
underskott på 706 tkr, vilket beror på tvingande 
insatser för akut underhåll, försäkringskostnad 
och för nedskrivning av bokfört värde på inves-
teringar, 1985 och äldre, i Bodaskolan. Det ne-
gativa utfallet har reglerats mot de nyttjande 
nämnderna.  
 
Driftprojekt 
Driftprojektbudgeten uppgick till 1,2 mnkr, 
varav 510 tkr till projektanställd arkitekt och 
700 tkr för rivning av villorna på Tallmon. Kvar-
varande anslag på 123 tkr förs över till 2014 
för återställande av mark efter rivning. 
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Investeringsbudget 
Den totala investeringsbudgeten uppgick till 
73,4 mnkr, varav 43,2 mnkr avsåg anslag som 
flyttades över från 2012 för ej avslutade inves-
teringsprojekt. Förbrukat är 44,6 mnkr. Större 
projekt som inte slutfördes under 2013 är om-
byggnation av Bodaskolan (förskola och kök), 
ombyggnation av SO-byggnad och kök på Rot-
skärsskolan, nya golvmattor i sporthallarna på 
Rotskär och Sörgärdets skola. Nybyggnation 
av förskola i Älvkarleby och byte av armaturer 
på vägbelysningen pågår. Anslag på 28 mnkr 
förs över till 2014 som pågående projekt. 

Väsentliga händelser 

Bygg och miljö 
Arbetet med förorenad mark fortgick genom 
inventering av pågående verksamheter, risk-
klassningar och ansvarsutredningar. Omfattan-
de arbete lades ner på miljötillsynsärenden.  
 
Arbete med två tillägg till den kommuntäckan-
de översiktsplanen som behandlar vindkraft 
och landsbygdsutvecklings områden  utfördes 
på uppdrag från kommunstyrelsen. Vindkrafts-
planen avstannade under senare delen av 
året, på grund av Energimyndighetens förslag 
om att ta bort riksintresseområdena för vind-
kraft i kommunen.  
 
Planen för landsbygdsutveckling vann laga 
kraft under senare delen av året. En skyltpolicy 
antogs av nämnden i april i syfte att ge stöd för 
reglering av skyltning i kommunen. 
 
Arbete pågick med en större detaljplan för Te-
gelbruksområdet i Älvkarleby. Detaljplan för ny 
förskola i Älvkarleby har upprättats och vunnit 
laga kraft. Samtidigt har det pågått arbete kring 
en planändring av en större äldre detaljplan i 
Älvkarleby samt kring en ny detaljplan för bos-
täder vid ängen i Sand i Älvkarleby. 
 
Planarbete med förändringar på Centralgatan i 
Skutskär har inneburit att trafiken enkelriktats 
och parkeringsmöjligheterna setts över. 
 
Kultur och fritid 
Bibliotekshuset ökade antalet besök med 13 % 
under året. 65 490 besök registrerades. Huset 
lockade tillsammans med biblioteksverksamhe-
ten många besökare med fina utställningar, int-
ressanta föreläsningar och ett brett utbud av 
arrangemang. I slutet av mars presenterades 
Rotskärsboken, vilken snabbt blev en försälj-
ningsframgång. Antalet lån på biblioteket (böc-
ker, tidskrifter och filmer) ökade med drygt sex 
procent till 55 727 lån. 

 
Från och med hösten så använder samtliga 
skolor i kommunen samma datasystem som 
huvudbiblioteket. 
 

 
 
Nedladdningen av e-böcker (böcker som kan 
läsas på dator, läsplatta och telefon) ökade re-
jält. 1 180 e-lån laddades hem, vilket är en ök-
ning med 77 % jämfört med föregående år (se 
diagram ovan). 
 
I augusti lanserades bibliotekets Facebooksi-
da. Sidan fick snabbt stor spridning och ”gillas” 
av många. Syftet med sidan är att marknads-
föra biblioteket på ett modernt sätt. Målet är att  
fler får kännedom om bibliotekshusets verk-
samhet, att nå en åldersmässigt bredare publik 
vid evenemang, samt att få fler besökare.  
 
Ett samarbete kring språkutveckling och läsan-
de startades tillsammans med Jungfruholmens 
förskola och innebär, att föräldrar kan låna 
hem bokkassar från förskolan. Ett mycket upp-
skattat projekt, som kommer att fortgå. 
 
”Fredagsklubben” för barn 0-5 år är en ny träff-
punkt på biblioteket, som hade premiärträff i 
maj. Under hösten arrangerades sex träffar, 
vilka besöktes av 5-17 barn vid varje tillfälle.  
 
Med stöd av bidragspengar från finska förvalt-
ningsområdet  arrangerades teater med ”Mu- 
minensemblen” på Rio Bio i Skutskär för 4-6- 
åringar. 42 mycket nöjda besökare såg tea-
tern. 
 
Avdelningen arbetar medvetet mycket aktivt 
med att nå barn och unga på deras fritid. 
 
Med hjälp av volontärer har läxhjälp för SFI-
elever erbjudits två gånger i veckan. 
 
Aktiviteter för ökad digital delaktighet genom-
fördes. Visningar i databasen Library Press 
Display och nedladdning av e-böcker har er- 



Samhällsbyggnadsnämnd 
Ordförande: Tommy Jakobsson 

Förvaltningschef: Bert-Ola Dahlgren 

19 

 

 
bjudits. Seniorsurfdagen uppmärksammades i 
samarbete med SeniorNet och bland annat vi-
sade de lokala bankerna sina e-tjänster. 
 
Vid fem tillfällen har bokfrukost arrangerats, 
där vuxna träffades, pratade böcker och tipsa-
de varandra. 
 
Under året träffades en finsk läsecirkel åtta 
gånger och SeniorNet för finsktalande bedrevs 
varje vecka under vår och höst. Även en grupp 
finsktalande kvinnor träffades på biblioteket för 
social samvaro. Med stöd av bidrag från finska 
förvaltningsområdet har fler finska böcker och 
ljudböcker samt tidskrifter köpts in. 
 
Många välbesökta föreläsningar hölls på biblio-
teket. En av de mest välbesökta var Karl-Åke 
Lindblads föreläsning om kommunens 150 åri-
ga historia. Skriften om Älvkarleby kommun 
150-år blev snabbt efterfrågad och såldes på 
biblioteket. Andra välbesökta föreläsningar var 
bland annat Teo Härens föreläsning om kreati-
vitet och Jenny Erikssons föreläsning om att 
växa upp med en pappa som har drabbats av 
Alzheimers sjukdom.  
 
Klamparnas promenad och Sverkil Simons-
sons promenad i Skutskär invigdes med gui-
dade turer. Båda promenaderna blev välbe-
sökta. Även vandring över broarna i Älvkarleby  
med både historiskt tema och växttema samt 
guidad tur längs Upplandsleden arrangerades. 
 
Åtta konserter arrangerades i samarbete med 
Musik i Uppland och lokala föreningar. 
 
Under sport- och sommarloven arrangerades 
aktiviter tillsammans med föreningar för lediga 
barn och unga. 
 
Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna vid-
togs insatser för att stödja föreningslivet i 
kommunen som t.ex. träffar och föreläsningar. 
 
Ett läger med övernattning på annan ort arran-
gerades av fritidsgården Träffen på valborgs-
mässoaftonen. Tre ledare och tolv ungdomar 
deltog i lägret. På skolavslutningskvällen del-
tog tre fritidsledare i Furuviksparkens arrange-
mang ”Stolt och nykter”.  
 
Arbetsmarknad och Integration anställde un-
der 2013 tio personer med försörjningsstöd i 
en särskild anställning på ett år. Sex personer 
fick sysselsättning inom kommunala verksam-
heter och övriga hos privata arbetsgivare. 
 
 

 
AmI hade under 2013 tolv personer på praktik/ 
arbetsträning samt tog emot två ungdomar på 
ungdomstjänst. Ungdomstjänst är ett alternativ  
till böter och fängelsestraff för personer mellan 
15-21 år och som är dömda av domstol. 
 
Mötesplats Centralen, en fysisk samlingsplats i 
samverkan mellan AmI, vuxenutbildningen, in-
divid- och familjeomsorgen och Arbetsförmed-
lingen, är etablerad. Tematräffar anordnades 
var fjortonde dag för unga och utlandsfödda 
kommunmedlemmar i syfte att vägleda till stu-
dier eller arbete. 
 
Verkstad och Service hade många uppdrag 
och av varierande slag, exempelvis flyttningar 
mellan skolor och andra lokaler. Verkstaden är 
färdigställd med full maskinell utrustning för till-
verkning av utemöbler och friggebodar. 
 
Inom verksamheten fixarservice ökade antalet 
uppdrag med 56 % jämfört med 2012. 
 
I arbetsmarknadsprojektet Växthuset II deltog 
under året 30 personer. Hittills har totalt 17 del-
tagare gått vidare till studier eller arbete.  
 
Inom Jobb- och utvecklingsgarantin deltog 47 
personer, varav deltagandet för 26 personer 
har avslutats. 
 
Integration tog under 2013 emot 47 personer 
inom etableringen varav 17 är barn. Många av 
dem flyttade till kommunen på egen hand och 
ingår därför inte i kommunens avtal med Läns-
styrelsen. Projektet Regional samordning för 
ensamkommande och nyanlända barn och 
ungdomar (innefattar även barn till nyanlända 
vuxna) tog vid efter att projektet Regional 
samordning för mottagande av ensamkom-
mande barn och ungdomar hade avslutats.  
 
Under sommaren hade Integration samhälls-
orienterande sommaraktiviteter, vilka var väl-
digt uppskattade av deltagarna. Under 2013 
utökade Integration sin verksamhet med per-
sonal på plats på Centralen, som hade öppet-
hus för allmänheten två dagar i veckan. En 
presentation om Älvkarleby kommun för nyan-
lända arbetades fram och finns tillgänglig på 
www.informationsverige.se.  
 
Tekniska avdelningen 
Lekplatsen vid Bodaån i Skutskär färdigställ-
des under året och invigdes i samband med 
kommunens 150-års jubileum. Lekplatsen in-
går som en del i ett större försköningsprojekt. 
 
 

http://www.informationsverige.se/
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Översvämning av kanalen, som bl.a. ledde till 
ett längre trafikstopp under viadukten vid rese-
centrum i Skutskär, var den största på många 
år. Åtgärder för att stoppa översvämningen ut-
fördes i samverkan med ett flertal aktörer.  
 
Kommunen har initierat frågor gällande olika 
intressenters ansvar för kanalen. 
 

 
Översvämning Foto: Dan Karlsson, tekniska avdelningen 
 

En utredning av Dragmossens deponi avseen-
de förekomsten av tungmetaller påbörjades 
under året och fortsätter 2014. Utredningen 
ska resultera i förslag till åtgärder. 
  
En energistrategi arbetades fram under året 
och ska 2014 underställas politiska beslut. 
Därefter ska energistrategin implementeras i 
verksamheterna. Arbetet med att byta till kvick-
silverfri gatubelysning startade och cirka 70 % 
av bytet är utfört. 
 

Ombyggnationerna av Bodaskolan och Rot-
skärsskolan är genomförda och verksamheter-
na har flyttat in. Byggnation av ny förskola i 
Älvkarleby påbörjades och beräknas stå klar i 
maj 2014. 
 
Genomförande av delar i exploateringsprojek-
tet Sand i Älvkarleby pågick under året och 
kommer att drivas vidare under kommande år. 

Framtiden 

Bygg och Miljö 
Under våren 2014 kommer bygg- och miljöav-
delningen att arbeta med struktur och att pla-
nera verksamheten för att på bästa sätt kunna 
uppfylla det uppdrag som åligger verksamhe-
ten enligt lagstiftning och kommunens mål.  
 
Arbetet fortsätter med detaljplanen för Tegel-
bruksområdet och en detaljplan för några nya 
tomter på Sand i Älvkarleby. Syftet med pla-
nerna är att skapa villatomter för permanent-
boende. 
 

 
Angelägna projekt att starta är tre detaljplaner 
som ska syfta till utvidgning av Skutskärs 
centrum och som ska möjliggöra för kom-
munen att kunna erbjuda nyproducerat, cent-
ralt boende i mycket attraktiva lägen kring Bo-
daån.  
 
Kultur och fritid 
Biblioteket kommer tillsammans med Länsbib-
lioteket att fortsätta arbetet med utanförskap i 
digital delaktighet.  

Kommunens biblioteksplan ska revideras efter-
som den nuvarande sträcker sig till 2014. 

Enligt § 17 i bibliotekslagen ska kommuner och 
landsting anta biblioteksplaner för sin verksam-
het på biblioteksområdet. Flera kommuner i lä-
net ska revidera sina biblioteksplaner och 
Länsbiblioteket kommer att stödja kommuner-
na i det arbetet. 

Fritidskontoret kommer i samarbetet med He-
by, Tierps och Östhammars kommuner att ut-
veckla föreningslivet och stödet till föreningsle-
dare.  

Kulturkontoret ska utveckla samarbetet med 
äldreomsorgen och skolan för att bättre kunna 
optimera varandras verksamheter. 

Fritidsgårdsverksamheten ska utvecklas till-
sammans med ungdomarna, för att bättre kun-
na möte dessas behov. 

Arbetsmarknad och integration 
Mötesplats Centralen ska genom implemente-
ring av Växthuset II fortsätta att utvecklas un-
der 2014. Syftet är att utgöra en gemensam 
väg för alla kommunmedlemmar i behov av in-
dividuellt stöd. Målet är att minska försörjnings-
stödet med minst 20 procent och prioriterade 
är unga i åldern 18-24 år samt utrikes födda. 
 
Den lokala överenskommelsen med Arbetsför-
medlingen om sysselsättning inom Jobb- och 
utvecklingsgarantins tredje fas gäller tillsvidare  
och överenskommelsen om platser för arbets-
träning inom Jobb- och utvecklingsgarantin 
fortlöper. 
 
Integration kommer att erbjuda en individuell 
introduktionsplan till barn och ungdomar i åld-
rarna 0-18 år med föräldrar med etablerings-
plan.   
 
Ett förslag till regionalt skriftligt informations-
paket har tagits fram och en ansökan av § 37 
medel från Länsstyrelsen kommer att göras. 
Förordning 2010:1122, § 37, innehåller bes-
tämmelser om statlig ersättning till kommuner,  
 



Samhällsbyggnadsnämnd 
Ordförande: Tommy Jakobsson 

Förvaltningschef: Bert-Ola Dahlgren 

21 

 

 
landsting och kommunalförbund för mottagan-
de av och insatser för vissa utlänningar. 
 
Integration kommer under våren 2014 att ge-
nomföra en Länskonferens om nyanlända flyk-
tingar.  
 
Tekniska avdelningen 
För att kunna prioritera vägunderhåll och lång-
siktig besiktning av vägar kommer avdelningen 
att arbeta fram en vägplan. En strategi för han-
tering av kommunens badplatser kommer att 
tas fram.  
 
Parkområden/lekplatser kommer att rustas upp 
eller anläggas. Försköningen av området längs 
Bodaån fortsätter.  
 
Avdelningen kommer att driva frågor gällande 
kanalen vidare. Detta i samverkan med övriga 
parter som utför åtgärder i områden som på-
verkar kanalen. 

 
Utredning av Dragmossens deponi har genom-
förts och beslut ska tas gällande åtgärder. Av- 
delningen kommer att arbeta för en miljömäs-
sig och ekonomiskt hållbar lösning för området. 
 
Markförvaltning och frågor gällande köp och 
försäljning av kommunens mark sammanställs 
och genomförs enligt beslut. Nyetableringar 
prioriteras, för att bidra till att kommunala mål 
uppnås. 
 
En pedagogisk presentation av energistrategin 
kommer att tas fram och presenteras, som en 
del av ett långsiktigt och hållbart energitänkan-
de. 
 
Revidering och uppdatering av lokalförsörj-
ningsplanen kommer att ske för att optimera 
hanteringen av kommunens lokaler.  

  

 

Nyckeltal   2011 2012 2013 2013 
 

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

Fastighet 

Kostnad per m
2
 lokalyta, totalt,* 777 782 759 758 

Kostnad per m
2
 lokalyta, underhåll, 87 89 182 172 

Kostnad per m
2
 lokalyta, total drift 330 337 311 310 

Väghållning 

Kostnad per m
2
 kör- och gång/cykelväg, 

drift och underhåll 11,04 14,8 13,18 13,65                         
Kostnad per belysningsstolpe, total 692 722 665 683 

Parker 

Kostnad per m
2
 parkyta, drift 4,78 5,79 6,02 6,49 

Kostnad per lekplats, total 4 905 9 143 11 591 9 095  
 
*exkl. kostnad på 488 tkr för nedskrivning 2013 av bokfört värde av anläggningstillgång för Bodaskolan. 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2012 

Redovisning 
2013 

Avvikelse budget 
2013 

Intäkter 55 036 54 422 7 055 

Kostnader 391 634 407 749 -18 144 

Nettokostnad 336 598 353 326 -11 089 

Driftprojektredovisning (tkr) 
Redovisning 

2012 
Redovisning 

2013 
Avvikelse budget 

2013  

Intäkter 0 0 0 

Kostnader 0 5 000 0 

Nettokostnad 0 5 000 0 
 

Ansvarsområden 

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

Fördelning av budget  

31%

9%

4%

51%

3% 2% VOM

IFO

Kost

Utbildning

Kunda

Budgetutfall  
Utbildnings- och omsorgsnämnden visar totalt 
ett negativt utfall för året med 11,1 mnkr. 
Nedan följer avvikelsen för de större delverk-
samheterna. 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 
budget 2013 

Förv./nämnd 8 746 346 

 
Förvaltningskontoret/nämnden redovisar ett posi-
tivt utfall, främst beroende på lägre löneökningar 
än budgeterat. 

 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 
budget 2013 

Utbildning 169 291 3 982 

 
 
 
Utbildning redovisar ett positivt utfall. Färre elever 
än budget gav lägre kostnader för gymnasiesko-
lan. Begränsat fastighetsunderhåll gav ett över-
skott på 1,0 mnkr. 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 
budget 2013 

KunDa 6 982 2 736 

 

KunDa drivs i form av intraprenad och redovisar 
ett överskott på 2,7 mnkr varav verksamheten tar 
med sig 2,0 mnkr till 2014. 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 
budget 2013 

Kost 13 236 -942 

 

Kostverksamheten redovisar ett negativt utfall 
med 942 tkr beroende på högre personalkost-
nader och andra tillfälliga kostnader i samband 
med ombyggnationerna av köken vid Rotskärs-
skolan och Bodaskolan. 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 
budget 2013 

Vård och 
omsorg 

111 587 -6 385 

 

Vård- och omsorgsverksamheterna inklusive 
bemanningsenheten redovisar ett negativt 
utfall för helåret med 6,4 mnkr. Underskottet 
grundar sig på höga personalkostnader för 
främst särskilda boenden, hemtjänst men även 
för funktionshindradeomsorgen för yngre per-
soner inom socialtjänstlagen, SoL, samt att 
kostnader för elevhem motsvarande 310 tkr för 
höstterminen 2013. Verksamheterna har under 
året haft en hög arbetsbelastning på grund av 
fler biståndsbedömda insatser än budgeterat. 
Andra orsaker till underskottet är ökade kost-
nader för fastighetsunderhåll inom omsorgs- 
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verksamheterna med 1,2 mnkr för ombyggna-
tioner av toaletterna på Östangård.  
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 
budget 2013 

Individ och 
familjeomsorg 

43 487 -10 827 

 

Individ- och familjeomsorg redovisar för året ett 
stort negativt utfall, vilket grundar sig på fler 
och större insatser än budgeterat inom försörj- 
ningsstöd, barn och föräldrar som placeras 
på institution för utredningar, placeringar inom 
den förstärkta familjehemsvården, samt flera 
pågående uppväxtplaceringar. Kostnader i 
samband med placeringar har också ökat av-
seende insatser som t.ex. elevassistenter och 
skoltaxi. 
 

 

Verksamheten har haft ökade personalkostna-
der under året, som beror på extra anställd 
personal, inklusive konsulter, för att möjliggöra 
genomförandet av förhandsbedömningar samt 
utredningar för barn och unga inom lagstadgad 
tid.  

Väsentliga händelser 

Under hösten 2013 genomförde en extern kon-
sult på initiativ från utbildnings- och omsorgs-
nämnden och på uppdrag av kommunstyrelsen 
en genomlysning avseende utbildningsområ-
det och individ- och familjeomsorgen. Utifrån 
genomlysningen har förvaltningen identifierat 
ett antal prioriterade områden och upprättat åt-
gärdsplaner, som ska genomföras och följas 
upp under 2014. 
 

Under årets första månader hade förskola, 
kostverksamhet samt verksamheterna inom 
vård och omsorg ett ökat antal sjukskrivningar. 

Inom utbildningsområdet deltar kommunen i 
Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, ma-
tematiksatsning PISA 2015 för ökad målupp-
fyllelse. I satsningen deltar förtroendevalda, 
förvaltningsledning, rektorer och lärare, där 
målet är att Sverige på nationell nivå ska nå 
bättre resultat i den internationella studien 
2015. Under läsåret 2013-14 medverkar alla 
33 undervisande lärare i matematik i Skolver-
kets fortbildningssatsning, Matematiklyftet. 

 

 

Under läsåret 2012-13 utbildades all personal 
inom skolan i IKT, Informations- och Kommuni-
kationsTeknik, med hjälp av Skolverkets PIM-
verktyg. PIM står för Praktisk IT- och Medie-
kompetens. Under läsåret 2013-14 utbildas all 
personal inom förskolan. Utbildningen omfattar  
cirka 40 timmar med syftet att använda kuns-
kaperna i undervisningen tillsammans med ele-
verna.  
 

En grupp lärare, cirka 15 stycken, går utbild-
ningen Nya Generationens Lärande, NGL, vil-
ket är en fortsatt fortbildning inom IKT med 
stöd från Högskolan i Falun. 
 

En utbildning av lärledare genomfördes under 
hösten av interna utbildare. Uppdraget som 
lärledare är att vara samtalsledare i sitt lärarar-
betslag, hålla fokus på det pedagogiska sam-
talet och tillsammans i arbetslaget utveckla un-
dervisningen. 
 

Skolan fortsatte sitt arbete med noggranna 
uppföljningar och analyser. Enligt Skolverkets 
fastställda kriterier kan 99 % av eleverna läsa i 
årskurs 1. 
 

De satsningar som har gjorts i de tidiga skol-
åren visar goda resultat. Andelen vid de natio-
nella proven i årskurs tre som uppnått krav-
nivån i matematik är 78,9 % (jämfört riket 68,2 
%). I svenska är andelen som uppnått kravni-
vån 85,9% (jämfört riket 78,5 %). 
 

Redovisning av de nationella proven i årskurs 
6 visar att eleverna förbättrar resultaten betyd-
ligt i svenska, matematik och engelska. Äm-
nesprovet i NO visar på liknande resultat. Un-
dervisningen i NTA, Natur och Teknik för Alla, 
av utbildade NTA-lärare i de lägre årskurserna, 
har sannolikt bidragit till detta.  
 

Resultaten i årskurs nio visar också förbätt-
ringar i svenska och engelska.  Matematikäm-
net i årskurs 9 visar en liten förbättring, men 
den är inte tillräcklig. 
  

Meritvärdet utgörs av summan av de 16 bästa 
betygsvärdena i elevens slutbetyg i årskurs 9. 
Maxvärdet för varje enskild elev är 320 poäng. 
Meritvärdet för 2013 ligger på samma nivå som 
2011 175 poäng. (Jämfört riket 212,8 poäng). 
 

Behörigheten till gymnasieskolans nationella 
program är 81 % (jämfört riket 87,6 %). Näst-
intill 2/3-delar av eleverna söker de yrkesförbe-
redande programmen. 
 

År Meritvärde Gymnasiebehörighet 

2011 176 poäng 87 % 

2012 168 poäng 73 % 

2013 175 poäng 81 % 

Försörjningsstöd 2011 2012 2013 

Antal bidragshushåll
 

272 235 285 

Försörjn.stöd,tot 
(mnkr) 

8,1 7,9 10,1 

- varav återbetalt 0,3 0,1 0,1 
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I ovan nämnda genomlysning av förskolan och 
skolan fick verksamheten nya, konkreta idéer 
för kvalitetsarbetet. Större fokus läggs nu på 
analys av resultat och utvärdering av utveck-
lingsinsatser. Varje nivå ska ha struktur och 
systematik i sitt kvalitetsarbete. 
 

Skolverksamheten vid Jungfruholmens skola 
flyttade vid höstterminens början till Rotskärs-
skolan och heter numera Rotskär F-5.  
 

Särskolan för de yngre barnen, som tidigare 
låg i Bodaskolans lokaler, finns nu i samma 
byggnad som Rotskär F-5. 
 

En översyn av förutsättningarna för omstart av 
naturskoleverksamheten pågår på uppdrag av 
nämnden. 
 

Tre förskoleavdelningar flyttade i augusti in i 
Bodaskolans ombyggda lokaler, som ersätter 
lämnade lokaler i Jungfruholmens skola.  
 

Enligt beslut i nämnden har nyckeltalen för an-
talet platser i förskolan ändrats från i genom-
snitt 18 per avdelning till maximalt 19 platser 
per avdelning. Detta innebär en effektivisering 
av verksamheten.  
 

Två lärare i kommunen har utsetts till förstelä-
rare. Deras uppgift är bland annat att handleda 
andra lärare i syfte att utveckla undervisningen 
och förbättra elevernas resultat. 
 

Intraprenaden KunDa har många studerande. 
Antalet inskrivna elever vid Komvux under året 
var 386 elever varav 86 elever har gått två 
terminer. Ett trettiotal elever studerade i andra 
kommuner och 45-65 elever, både fortsättare 
och nybörjare, har studerat inom SFI. Inom 
uppdragsutbildningen har 22 elever utbildats.  
 

På introduktionsprogrammet, IM, har 45 elever, 
varav 18 under uppföljningsansvaret, varit in-
skrivna. På Älvskolan har 3-5 grundskoleelever 
varit inskrivna. 
 

Under året har de första eleverna från vård- 
och omsorgsutbildningen klarat sina kurser, 
vilka ingår i diplom för Vård- och omsorgs-
college. Vård- och omsorgscollege är ett sam-
arbete mellan högskolan i Gävle, gästrikekom-
munerna och Älvkarleby kommun. Målet är att 
utveckla vårdutbildningen och underlaget för 
rekrytering.  
 

Kulturskolan deltog under 2013 vid flera eve-
nemang såsom Älvkarleby 150 år och ”Öppet 
Hus” på kommunkontoret. Eleverna har även  
underhållit vid kommunens äldreboenden. Kul-
turskolan har också anordnat flera egna ar-
rangemang där kommunens kulturföreningar  
 

 

bjudits in att delta. Under våren en 
”Kulturkväll” och före jul ”Smällkaramellen”, en 
julmarknad med allt som därtill hör. I samband 
med denna togs initiativet till en 
julklappsinsamling till behövande barn. 
Nätverkshuset hjälpte till med utdelningen och 
biblioteket ansvarade för att ta emot paket. Det 
blev cirka 160 julklappar som förhoppningsvis 
många fick glädje av. 
 

I maj uppfördes en teaterföreställning som spe-
lades på alla förskolor i kommunen. Den var en 
uppföljning av läsprojektet som dans- och dra-
malärarna genomför för alla femåringar. 

Kulturskolan hade ett Kulturkollo på sommar-
lovet, där barnen gjorde en minimusikal.  
 

Samtliga förskolor och skolor har nu tillag-
ningskök och serverar mat tillagad i egen regi 
på plats. Vardagar serverar kostverksamheten 
lunch till cirka 1 250 personer. Därutöver ser-
veras även frukost och mellanmål till fritids-
hemsbarnen samt frukost och middag vid äld-
reboendena. 
 

Inom vård- och omsorgsområdet har en rad 
åtgärder vidtagits under året för att försöka 
sänka ett befarat budgetunderskott. Bl.a. åter-
besattes inte flera vakanta tjänster. 
 

Alla förstärkningsbehov som uppstod under 
året kommunicerades och bedömdes av vård- 
och omsorgschefen. 
 

Inom vård- och omsorgsverksamheterna visar 
statistiken från KPB, Kostnad Per Brukare, att 
kommunen har sänkt sina kostnader mellan 
åren 2011 och 2012, med 162 kr/dygn/boende 
till 1 710 kr/dygn inom särskilt boende och med 
38 kr/timme/ brukare till 378 kr/tim inom 
ordinärt boende (hemtjänst).  
 

Kompassen som mäter kvalitén i förhållande till 
kostnaden visar att kvalitén har ökat och kost-
naden har minskat. Inom särskilt boende är 
kostnaden per dygn i medelnivå med en hög 
kvalité. Inom ordinärt boende (hemtjänst) är 
kostnaden låg med en hög kvalité. 
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Nedanstående bild visar på poängvärdet 2011 
och 2012 som brukarna har satt på särskida 
boenden angående trygghet, inflytande, bemö-
tande och nationella frågor, högsta värde man 
kan få är 100. Snittvärdet i förhållande till kost-
naden visas i det övre diagrammet per om-
råde. 
 

 
 

 
 
Nedanstående bild visar på poängvärdet 2011 
och 2012 som brukarna har satt på ordinärt 
boende (hemtjänst) angående trygghet, infly-
tande, bemötande och nationella frågor. Högs-
ta värde som kan erhållas är 100. Snittvärdet i 
förhållande till kostnaden visas i det övre diag-
rammet per område. 
 

 
 
Verksamheten har en ständigt pågående över-
syn av ärendeplanering inom ordinärt och särs-
kilt boende, bland annat genom införandet av 
TES (Trygghet/Ekonomi/Säkerhet). TES är ett 
planeringssystem som effektiviserar de dagliga 
insatserna inom hemtjänsten. 
 
Hemtjänsten prövade så kallade nyckelgöm-
mor i en av sina grupper. Det visade sig, att en 
bra och kvalitetssäker nyckelhantering spar 
både arbetstid och reskostnader.          

 
Vård och omsorg genomförde en värdegrunds-
satsning med hjälp av statliga stimulansmedel. 
Den utmynnade i en politiskt beslutad värde-
grund. Nästa steg är att skapa värdegrunds-
garantier, vilket blir en uppgift för 2014 i sam-
band med införandet av ett salutogent synsätt, 
vilket innebär att individen ses i sitt samman-
hang och att KASAM tillämpas. KASAM är ett 
begrepp som beskriver en persons känsla och 
upplevelse av sammanhang.  
  
Elevantalet i omvårdnadslyftets minskade un-
der 2013. Flera hoppade av utbildningssats-
ningen, när det blev klart att de inte fick läsa 
hela kursen på arbetstid. Det ekonomiska läget 
tillät inte vikariekostnader i så stor omfattning. 
 
Silviasystrarna fortsätter sin utbildning och blir 
examinerade vid halvårsskiftet 2014. Utifrån 
förvärvade kunskaper och med de handledar-
kurser som ingår, placeras de med automatik 
på demenscentrum. 
 
De ombyggda toaletterna vid Östangård är fär-
digställda och återinvigda efter Arbetsmiljöver-
kets viteshot. Verket gjorde sin slutliga besikt-
ning 14 augusti och ärendet är nu godkänt och 
avslutat. Ombyggnationen blev en påfrestning 
på verksamheten under det första halvåret.  
 
En brukarrevision genomfördes inom funk-
tionshindradeomsorgen. Brukarrevisionen har 
redovisats för KHR, Kommunala Handikapprå-
det. Åtgärder utifrån resultatet av revisionen är 
påbörjade. En väsentlig del som lyfts upp i un-
dersökningen är, att bättre möjligheter till sys-
selsättning måste ges samt ökade möjligheter 
till arbete och eventuellt en egen försörjning. 
 
En arbetsgrupp tog fram ett förslag på de-
menscentrum och nivåboende vid Östangård. 
Förslaget presenterades för utbildnings- och 
omsorgsnämnden, som antog förslaget. Nivå-
boende innebär att man bor på den enhet som 
passar bäst för kundens diagnos, beteende 
och mående och som innebär att man som 
kund kan få flytta mellan enheter utifrån 
förändringar som sker, men flyttandet sker i 
samråd och planering med anhörig eller annan 
legal företrädare. 
 
Hemtjänsten Centrum, som är den största 
hemtjänstgruppen, hade under året cirka 200 
ärenden. Personalgruppen har ca 85 % under-
sköterskor och håller en mycket hög kvalitet. 
Gruppen har en omtyckt städpatrull, vilket tro-
ligen är en orsak till att ingen brukare har valt 
privat utförare inom LOV, Lagen om valfrihet. 
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Hemtjänsten norr/söder, som är den bilburna 
gruppen, hade ett ansträngt år med stor ar-
betsbelastning. Många nya hemtjänstkunder 
med stora behov bidrog till ett underskott i bud-
geten, men ett hårt och effektivt arbete tillsam-
mans med Tallmons särskilda boende bidrog 
till att kostnaderna ändå sänktes från 2012 till 
2013. 
 
Korttidsenheten har haft en fortsatt hög belast-
ning. En våg av utskrivningar från Akademiska 
Sjukhuset gjorde att platserna på korttidsenhe- 
ten inte räckte till, utan verksamheten blev un-
der september månad tvungen att öppna Som-
margatan på Östangård för att kunna skapa yt-
terligare korttidsplatser. 
 
Utskrivningarna från sjukhusen, främst från 
Akademiska och äldrepsykiatrin, har lett till att 
trycket under hösten var extremt högt. Kom-
munens utskrivningsteam har haft nästintill 
dagliga vårdplaneringar med sjukhusen och 
verksamheten fick därmed många nya ären-
den att planera. 
 
Sjuksköterskegruppen inom hemsjukvården 
har haft ett högt arbetstryck, framför allt med 
anledning av de besparingar och åtgärder som 
genomförts inom primärvården och sjukhusen. 
 
Som har nämnts ovan öppnades på Östangård 
i Älvkarleby Sommargatan med fyra nya kort-
tidsplatser. För övrigt var Östangårds boenden 
fullbelagda och flertalet av de boende har varit 
och är multisjuka, vilket leder till en hög vård-
tyngd. 
 
Förvaltningen påbörjade under året en utred-
ning om en eventuell verksamhetsövergång 
inom personlig assistans. Utredningen och för-
slaget kommer att redovisas för nämnden un-
der första halvåret 2014. 
 
Individ och familjeomsorgen ökade under 
året bemanningen inom barn- och familje-
gruppen. Detta mot bakgrund av det ökade 
ärendetrycket vad gäller antalet inkomna an-
mälningar avseende barn och unga samt 
antalet barnavårdsutredningar.  
 
Antalet inkomna anmälningar avseende barn i 
åldern 0-17 år ökade mellan åren 2012-2013 
med 41 %. Även inom familjerätt/familjehem 
gjordes en personal förstärkning med anled-
ning av det ökande ärendetrycket. 
 
Nätverkshuset erbjuder insatser till enskilda 
och familjer både via bistånd men också via så  
 

 
kallade service insatser. Den enskilde kan få  
hjälp och stöd om det exempelvis finns rela-
tionsproblem i familjen, behov av stöd och 
hjälp i föräldrarollen, alkohol- och/eller drog-
problem förekommer o.s.v. Nätverkshuset er-
bjuder också långvariga stödjande och upprätt-
hållande insatser till föräldrar i behov av sär-
skilt stöd. Nätverkshuset deltog under året i ett 
projekt via Sveriges Kommuner och Landsting, 
SKL, och var med att testa ett underlag till 
enkäter för att kunna mäta första linjens insat-
ser. Med första linjens insatser menas preven-
tivt arbete och vård som riktas mot lindrig till 
medelsvår psykisk problematik. Första linjen 
ska, enligt SKL:s direktiv, arbeta med bedöm-
ning och behandling av psykisk ohälsa samt 
erbjuda vissa förebyggande insatser. Tidiga in-
satser och preventivt arbete med barn och 
ungdomar som lider av, eller riskerar att 
utveckla, psykisk ohälsa ses som en social in-
vestering för befolkningens hälsa och gör det 
möjligt att förhindra utveckling av allvarlig psy-
kosocial problematik. 
 
Den analys av individ- och familjeomsorgens 
verksamhet som utfördes under året, bekräf-
tade ett redan identifierat behov av översyn av 
verksamhetens arbetsprocesser. Mot bakgrund 
av detta har olika typer av åtgärdsförslag tagits 
fram i verksamheten.  
 
Samtlig personal deltog under året i en läns-
gemensam utbildningssatsning avseende barn 
till föräldrar med missbruk. 
 
Via regionförbundet deltar verksamheten i en 
kompetensinventering avseende barnhandläg-
gare. Inventeringen finansieras av Socialstyrel-
sen. Under året hade verksamhetens lednings-
grupp en chefshandledning, vilken också var fi-
nansierad med dessa medel. 
 
En gemensam översyn påbörjades för att titta 
på kommunens organisation kring barn och 
unga och deras familjer i behov av stödinsat-
ser. Ett arbete i syfte att intensifiera familjein-
terventioner istället för placering och att satsa 
på personal istället för kostnader för placering 
påbörjades också.  
 
Verksamheten bildade under året en lednings-
grupp avseende gemensamma frågor mellan 
individ- och familjeomsorg, polis, skola och kul-
tur och fritid. Under året har man i detta sam-
manhang bland annat arbetat med att ta fram 
ett årshjul för att identifiera riskhelger samt vil-
ka åtgärder som behöver vidtas med anledning 
av dessa. 
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Verksamheten deltar också i kunskaps- och ut-
vecklingsprojekt för det familjebaserade be-
handlingsarbetet där prioriteringen är: utvärde-
ring och uppföljning, kunskapsutbyte samt ut-
veckling av familjebaserade insatser vid neuro- 
psykiatriska diagnoser och bekymmer på famil-
jenivå. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i oktober om ett 
bostadssocialt projekt, som syftar till att före-
bygga hemlöshet. Projektet finansieras genom 
utdelning från AB Älvkarlebyhus. 

Framtiden 

1 januari 2014 införs ett nytt resursfördelnings-
system inom förskola och skola. Modellen byg-
ger på att samtliga verksamheter inom både 
kommunal och extern regi får samma villkor 
och samma principer för ersättning. Resursför-
delningssystemet ska ta hänsyn till kända fakta 
och förutsättningar, där de socioekonomiska 
faktorerna andel pojkar, andel utlandsfödda 
(två mått) och föräldrarnas utbildningsnivå 
sätts i fokus.  

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

Beslut har fattats om nybyggnation av en för-
skola med fyra avdelningar i Älvkarleby. Bygg-
nationen startade 2013 och förskolan planeras 
att tas i bruk i augusti 2014.  

Skolverket har tilldelat kommunen ekonomiska 
resurser för sju förstelärare till nästa år. Skol-
verket finansierar ett lönetillägg med 5 000 kro-
nor per månad för alla förstelärare. Uppdrags-
beskrivningar görs för varje tjänst.  

Arbetet inom kostverksamheten med att sam-
ordna och kvalitetssäkra matsedlar inom för-
skola, skola och äldreomsorg fortsätter. Under 
2014 kommer en kostpolicy att arbetas fram. 

TES-planering kommer att införas inom Social-
psykiatrin under 2014. För att stärka persona-
len inom socialpsykiatrins kompentens för mål-
gruppen inom autismspektra planeras att starta 
ett mobilt team inom LSS (Lag om stöd och 
service för vissa funktionshindrade). 

Vård och omsorgscollege fortsätter under 2014 
och därefter söks eventuellt en förlängning av 
certifieringen.  
 
 
 

 
Inom vård och omsorg pågår planering för 
införandet av demenscentrum på Östangård. 
Centret ska vara i drift under första halvåret 
2014. All demensverksamhet kommer att sam-
las där och preliminärt öppningsdatum är satt 
till 1 mars. 
 
I samband med bildande av demenscentrum 
så skapas en enda stor hemtjänstgrupp, som 
kommer att arbeta över hela kommunen. Grup-
pen kommer att utgå ifrån vårdcentralen, Skut-
skär. 
 
Vård och omsorgs blockförhyrning av Fyrklö-
verns lägenheter upphör 1 mars. Det innebär, 
att biståndsbedömningen upphör och att man 
som intresserad av lägenhet på Fyrklövern får 
stå i kö hos Älvkarlebyhus. Fyrklöverns ge-
mensamhetsutrymmen kommer även fortsätt-
ningsvis att hyras av kommunen. 
 
Vård och omsorg har i sitt måldokument före-
satt sig att verksamheten ska genomsyras av 
ett salutogent synsätt. Det salutogena arbetet 
kommer att starta i samband med en före-
läsning av läkaren och föreläsaren Peter West-
lund, där alla anställda inom vård och omsorg 
bjuds in till en halvdags föreläsning.  
 
Det salutogena synsättet innebär fokus på 
framtiden och på det friska samt kundens möj-
ligheter och resurser att klara av svårigheter. 
Svaret på frågan vad som gör en människa 
frisk är enligt det salutogena synsättet KASAM 
– känsla av sammanhang. En människa med 
hög KASAM har bättre möjligheter att må bra. 
När hon/han utsätts för påfrestningar har 
personen både viljan och verktygen för att reda 
upp situationen och återskapa välbefinnande. 
En människa med hög KASAM är inte bero-
ende av gynnsamma förutsättningar i livet utan 
kan i alla sammanhang arbeta för att må så 
bra som möjligt.  
 
Inom vård och omsorg är det viktigt att arbeta 
utifrån detta synsätt för att äldre människor 
samt personer med demenssjukdom, funk-
tionshinder och kronisk sjukdom ska kunna le-
va ett så gott liv som möjligt. 
 
Under 2014 kommer en bostadsförsörjnings-
plan att tas fram för att klargöra de behov som  
kommer att finnas i framtiden av särskilda bo-
endeplatser och gruppbostäder.  
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Älvkarleby kommun har idag få särskilda boen-
den, men eftersom demografin visar en ökning 
av äldre inom 5-10 år så behöver behoven av 

boenden ses över. Inom en 5-årsperiod kom-

mer gruppen 65-79 år öka med 142 personer 
och efter ytterligare 5 år är ökningen 211 
personer. Enligt senaste prognosen kommer  
gruppen 80 år och äldre öka med ca 81 per-
soner inom en 10-årsperiod vilket kan anses 
mycket, då det är denna grupp som till största 
del bor på våra särskilda boenden. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inom individ- och familjeomsorgen och utifrån 
genomlysningen av verksamheten så har bes-
lut om åtgärder tagits. Detta kommer under 
2014 att innebära en översyn av hela verksam-
hetsområdet, bland annat processerna vid ut-
redningar och placeringar av barn och unga, 
översyn av riktlinjer och översyn av processer 
inom myndighetsutövningen.  
 
För Nätverkshuset kommer det att ske en över-
syn av nuvarande uppdrag; hur nuvarande 
kompetens förhåller sig till behoven och hur 
metoderna överensstämmer med dessa be-
hov. Vidare hur arbetet riktat mot de lägre åld-
rarna kan utvecklas och hur arbetet med boen-
destöd kan utvecklas. Även arbetet med att ut-
värdera de insatser som ges i verksamheten 
kommer att utvecklas. 
 
Vård och omsorg samt Individ- och familjeom-
sorg planerar för ett fortsatt deltagande i KPB 
och framtagandet av ett digitalt kvalitetsled-
ningssystem. Som ett första steg i detta kom-
mer en brukarundersökning att genomföras 
inom myndigheten och öppenvård.  
 
Dialog pågår med länsstyrelsen avseende 
dess önskemål om en höjning av antalet plat-
ser för ensamkommande barn från nuvarande 
tre till fem.  
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Nyckeltal 2012 2013 
 

Utbildning 
Förskola 
Antal inskrivna barn (medeltal 15/2 och 15/10) 450 452 
Antal barn/årsarbetare (15/10) 5,9 5,7 
Bruttokostnad (kr) per barn (exkl. kost) 99 375 93 719 
 

Fritidshem 
Antal inskrivna barn (medeltal 15/2 och 15/10) 262 275 
Antal barn/årsarbetare (15/10) 20 19,7 
Bruttokostnad (kr) per barn (exkl. kost) 31 620 20 312 
 

Förskoleklass 
Antal inskrivna barn (medeltal 15/2 och 15/10) 80 83 
Antal årsarbetare per 100 elever (15/10) 6,9 6,1 
Bruttokostnad (kr) per barn (exkl. kost) 42 116 47 596 
 

Grundskola 
Antal inskrivna barn (medeltal 15/2 och 15/10) 550 581 
Antal pedagogisk personal per 100 elever (15/10) 7,9 8,2 
Bruttokostnad (kr) per barn (exkl. kost) 92 230 93 736 
 

Gymnasium (interkommunala ersättningar, skolskjutsar, inackorderingsers.) 
Antal inskrivna barn (medeltal 15/2 och 15/10) 381 345 
Bruttokostnad (kr) per barn 102 291 97 152 
 

Individ och familjeomsorg 
Placeringar barn & ungdomar (exkl. ensamkommande flyktingbarn) 
Antal vårddygn, totalt 7 069 8 117 
Kostnad/vårddygn, totalt (kr) 887 1 341 
Nettokostnad totalt (mnkr) 6,3 10,9 
Antal placerade barn & ungdomar, totalt 33 42 
-varav i familjehem 25 27 
-varav i institutionsplaceringar 8 15 
 
Placeringar vuxna 
Antal placeringar 11 7 
Nettokostnad (mnkr) 1,7 1,1 

 
Vård och omsorg 
Handikappomsorg 
Antal arbetstagare, daglig verksamhet 27 25 
Antal personer med personlig ass LSS/LASS 14 17 
-varav personer i privat regi 3 5 
Antal kontaktpersoner 17 19 
Ledsagarservice 5 7 
Avlösarservice 2 2 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2012 

Redovisning 
2013 

 Avvikelse mot 
budget 2013 

Intäkter 460 906 471 780 7 380 

Kostnader 38 746 34 719 288 

Nettokostnader -422 161 -437 061 7 668 

Budgetutfall 

Pensioner 
Diskonteringsräntan för beräkning av nuvärdet 
av kommunens pensionsåtaganden kommer att 
sänkas från 3,75 % till 3,00 %, vilket för Älvkar-
leby kommun beräknas ge en icke budgeterad 
kostnad på 3,4 miljoner kronor (mnkr). Sänk-
ningen sker den 1 januari 2014, men effekten 
av sänkningen ska beaktas i redovisning 2013 
och ingår därför i ovanstående redovisning. Då 
ordinarie pensionskostnader är för högt budge-
terade, stannar underskottet vid 2,0 mnkr. 
 
Personalomkostnadspåslag/premier avtals-
försäkringar 
För låg budgetering och fortsatt låga premier för 
avtalsförsäkringar gav ett budgetöverskott på 
2,7 mnkr.  
 
Därutöver återbetalades under 2013 6,9 mnkr 
av inbetalda försäkringspremier 2005 -2006.  
 
Blockuthyrning 
Nettointäkten uppgick till 600 tkr och gav ett 
budgetöverskott på 300 tkr. 
 
Skatteintäkter 
En sämre utveckling av skattetillväxten än vad 
som prognostiserades vid budgettillfället, resul-
terade i ett underskott på 1,8 mnkr. Utfallet ba-
seras på slutavräkning 2012 och prognos från 
Sveriges Kommuner och Landsting på  slutav-
räkning för 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kommunalekonomisk utjämning och 
generella statsbidrag 
En för Älvkarleby kommun positiv utveckling av 
den kommunalekonomiska utjämningen gav ett 
överskott på 2,4 mnkr.  
 
Kommunal fastighetsavgift 
Preliminär slutavräkning gav på ett underskott 
på 660 tkr. 
 
Finansnetto (exkl. finansiella pensionskostnader.) 

Ett fortsatt lågt ränteläge gav lägre räntekost-
nader och ett överskott på drygt 300 tkr. 
 
Internränta 
Bokförda värden på anläggningstillgångar be-
lastar nyttjande nämnder med en intern ränte-
kostnad. Intäktssidan av internräntan bokförs 
under finansförvaltningen.  
 
Genom att färdigställandet av några större in-
vesteringar försenades, och därmed också 
ränteberäkningen, blev utfallet ett underskott på 
450 tkr. 
 
Internräntesatsen 2013 uppgick till 2,5 %. 
 



Redovisning Avvikelse mot Redovisning Avvikelse mot
2012 budget 2012 2013 budget 2013

Revision
Intäkter 0 0 0 0
Kostnader 551 24 582 8
Nettokostnader 551 24 582 8

Kommunstyrelse 
Intäkter 4 526 -190 4 934 421
Kostnader 42 520 2 178 45 388 650
Nettokostnader 37 993 1 989 40 454 1 071

Samhällsbyggnadsnämnd
Intäkter 48 297 487 47 707 1 811
Kostnader 81 917 -498 80 656 -792
Nettokostnader 33 620 -12 32 949 1 019

Utbildnings- och omsorgsnämnd
Intäkter 55 036 14 325 54 422 7 055
Kostnader 391 634 -21 469 407 749 -18 144
Nettokostnader 336 598 -7 144 353 326 -11 089

Driftprojekt
Intäkter 0 0 0 0
Kostnader 8 344 984 6 053 157
Nettokostnader 8 344 984 6 053 157

Finansförvaltning
Intäkter 460 906 231 471 780 7 380
Kostnader 38 746 2 976 34 719 288
Nettokostnader -422 161 3 208 -437 061 7 668

SUMMOR
Intäkter 568 765 14 853 578 844 16 668
Kostnader 563 711 -15 805 575 148 -17 834
Nettokostnader -5 054 -952 -3 696 -1 167

Driftredovisning Älvkarleby kommun (tkr)
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Redovisning Redovisning Avvikelse mot
2012 2013 budget 2013

Kommunstyrelse
Utgifter 861 628 872

Samhällsbyggnadsnämnden
Utgifter 4 531 44 587 28 825

Utbildning- och omsorgsnämnden
Utgifter 422 1 275 2 427

SUMMA NETTOINVESTERINGAR 5 813 46 489 32 125

Redovisning Budget Total utgift Total budget
2013 2013 t.o.m. 2013 t.o.m. 2013

Ombyggnad Rotskär Hus S + kök/MS 18 148,1 22 504,0 18 742,9 22 504,0

Ombyggnad bodaskolan Fsk/kök 12 003,0 14 566,0 12 881,0 14 566,0

Ny förskola Älvkarleby 5 507,6 20 000,0 5 507,6 20 000,0

Byte till kvicksilverfri vägbelysning 2 306,2 7 533,0 2 523,0 7 750,0

Ny golvmatta Sörgärdets sporthall 1 067,8 1 200,0 1 067,8 1 200,0

It-utrustning 610,9 1 415,0 4 956,9 *

Toppbeläggn gator o vägar 600,2 600,0 5 147,2 *

Ny golvmatta Rotskärs sporthall 863,3 450,0 863,3 450,0

Redovisning Redovisning Avvikelse mot

2012 2013 budget 2013

Samhällsbyggnadsnämnden

Sandvägen 50 91 -91

Folkets hus 1 173 -154 154

SUMMA EXPLOATERING 1 223 -63 63

* Kontinuerlig reinvestering

Sammanställning över investeringar >500 tkr

Investeringsredovisning Älvkarleby kommun (tkr)

Exploateringsredovisning (tkr)
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Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
Not 2012 2013 2012 2013

Verksamheternas intäkter 1 80 519 80 080 164 126 165 342
Verksamheternas kostnader 2 -473 620 -495 420 -535 216 -557 908
Avskrivningar/nedskrivningar 3 -15 538 -13 060 -28 512 -26 472

Verksamheternas nettokostnader -408 640 -428 401 -399 601 -419 037

Skatteintäkter 4 353 829 366 700 353 829 366 700
Generella statdsbidrag och utjämning 5 63 435 70 644 63 435 70 644
Finansiella intäkter 6 2 975 2 787 1 217 1 157
Finansiella kostnader 7 -6 545 -8 034 -10 268 -11 515

Resultat före extraordinära poster 5 054 3 696 8 612 7 949

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

Skattekostnader -1 259 201

ÅRETS RESULTAT 5 054 3 696 7 354 8 149

Avstämning mot balanskravet 2012 2013

Ingående underskott att balansera 0 0
Resultat enligt resultaträkningen 5 054 3 696
Övriga realisationsvinster -57 -20
Effekt av sänkt diskonteringsränta 0 3 413

Justerat resultat 4 998 7 089

Resultaträkning (tkr)
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Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
Not 2012 2013 2012 2013

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 8 567 696 567 696
Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggn o tekniska anläggn 9 190 693 224 900 460 279 483 923
Maskiner och inventarier 10 8 855 7 948 59 356 67 314

Finansiella anläggningstillgångar 11 100 418 98 264 33 472 33 472

Summa anläggningstillgångar 300 533 331 808 553 673 585 405

Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter m.m. 12 5 755 5 743 5 755 5 743
Fordringar 13 42 173 36 749 44 946 40 301
Kortfristiga placeringar 14 930 989 930 989
Kassa och bank 15 33 986 36 318 48 123 48 645

Summa omsättningstillgångar 82 844 79 798 99 754 95 678

SUMMA TILLGÅNGAR 383 377 411 607 653 427 681 083

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER

Eget kapital 16
Årets resultat 5 054 3 696 7 354 8 149
Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0
Övrigt eget kapital 119 072 124 126 270 800 277 526

Summa eget kapital 124 126 127 823 278 154 285 675

Avsättningar
Pensioner 17 34 449 39 705 34 449 39 705

Övriga avsättningar 18 5 050 3 860 6 095 5 714

Summa avsättningar 39 499 43 565 40 543 45 419

Skulder
Långfristiga skulder 19 145 500 153 100 231 150 238 600
Kortfristiga skulder 20 74 252 87 119 103 580 111 387

Summa skulder 219 752 240 219 334 729 349 987

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR, SKULDER 383 377 411 607 653 427 681 083

Ställda panter Inga Inga Inga Inga
Ansvarsförbindelser för pensioner 26 225 867 241 358 225 867 241 358
Borgensförbindelser 27 92 639 92 314 7 146 6 973

Balansräkning (tkr)
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Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Not 2012 2013 2012 2013

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 5 054 3 696 7 354 8 149

Justering för av-/nedskrivningar 3 15 538 13 060 28 512 26 472

Justering för gjorda/ianspråkt avsättningar 17,18 2 021 4 066 2 448 4 875

Reavinst/förlust 981 -50

Förändring skattesats latent skatt 98

Medel från verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 22 614 20 822 39 294 39 544

Ökning (-) minskning (+) exploatering/förråd 12 -1 223 13 -1 223 13

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar 13 6 964 5 423 3 443 4 644

Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder 20 1 394 12 867 2 731 7 808

Kassaflöde från den löpande verksamheten 29 749 39 126 44 245 52 009

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i anläggningstillgångar 21 -5 813 -46 489 -18 771 -58 708

Försäljning av mat. anläggningstillgångar 22 367 0 387 556

Försäljning av finansiella anläggningstillg 23 60 0 60 0

Medfinansiering citybanan 4 000 0 4 000 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 386 -46 489 -14 324 -58 152

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning(+) minskning (-) långfristiga skulder 24 9 350 7 600 8 765 7 450

Ökning (-) minskning (+) långfristiga fordringar 25 -3 715 2 154 0 0

Utdelningar -179 -726

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 635 9 754 8 586 6 724

ÅRETS KASSAFLÖDE (inkl kortfr plac) 33 997 2 391 38 510 581

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

Likvida medel vid årets slut 34 916 37 307 49 053 49 634

Årets kassaflöde enligt balansräkningen 33 997 2 391 38 510 581

Kassaflödesanalys (tkr)
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Finansiering av kommunens verksamheter

Intäkternas fördelning (mnkr) 2012 2013

Skattemedel 353,8 366,7

Kommunalek utjämning (netto) 47,1 54,9

Fastighetsavgift 16,3 15,7

Riktade statsbidrag 37,1 36,0

Taxor och avgifter 14,6 16,2

Hyror och arrenden 10,2 10,1

Övriga intäkter 21,6 20,6

Summor 500,7 520,2

Kostnadernas fördelning (mnkr) 2012 2013

Personal (löner, arvoden, kringkostn.) 252,0 258,4

Pensioner exkl. finansiella kostn 21,7 23,3

Köp av verksamhet 117,5 122,4

Bidrag och transfereringar 28,9 27,8

Lokal- och markhyror 17,7 16,7

Material och inventarier 14,3 16,2

Finansiella kostnader 6,5 8,0

Av- och nedskrivningar 15,5 13,1

Övriga kostnader 21,5 30,6

Summor 495,6 516,5

Nettokostnad (kr/inv.) för olika 

verksamhetsblock 2012 2013

Politisk verksamhet 661 705

Infrastruktur, skydd m.m. 3 192 2 648

Kultur och fritid 1 899 1 923

Pedagogisk verksamhet 20 423 21 382

Vård och omsorg 17 110 18 479

Särskilt riktade insatser 263 310

Affärsverksamhet 397 128

Pensioner, räntor m.m. 1 557 1 912

Summor 45 502 47 487

Nedre diagrammet visar hur 100 kronor i inbetald 

kommunalskatt finansierar olika verksamhetsblock

70% 

11% 3% 
7% 

3% 2% 

4% 

Externa intäkter 2013 

Skattemedel Utjämning (netto)
Fastighetsavgift Riktade statsbidrag
Taxor & avgifter Hyror & arrenden
Övriga intäkter

50% 

4% 

24% 5% 

3% 3% 

2% 

3% 

6% 

Externa kostnader 2013 

Personal Pensioner

Köp av verksamhet Bidrag & transfereringar

Lokal- markhyror Material & inventarer

Finansiella kostnader Av- och nedskrivningar

Övriga kostnader

1,48 

5,58 

4,05 

45,03 

38,91 
0,65 

0,27 
4,03 

Fördelning 2013 av 100 kronor i 
kommunalskatt 

Politisk verksamhet Infrastruktur, skydd m.m.

Kultur och fritid Pedagogisk verksamhet

Vård och omsorg Särskilt riktade insatser

Affärsverksamhet Pensioner, räntor m.m.
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2009 2010 2011 2012 2013

Årets resultat 4 676 14 359 -1 613 5 054 3 696

Rörelsekapital 2 675 -3 181 -18 271 8 592 -7 321

årlig förändring 29 213 -5 856 -15 090 26 863 -15 913

Anläggningskapital 103 651 123 866 133 343 115 534 135 144

årlig förändring -24 537 20 215 9 477 -17 809 19 610

Eget kapital 106 326 120 685 119 072 124 126 127 823

årlig förändring
 1/

4 676 14 359 -1 613 5 054 3 696

Verksamheternas nettokostnader i procent av 99 96 99 98 98

skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning  

och kommunal fastighetsavgift.

Verksamheternas nettokostnader - ökning i % 2,9 0,5 4,4 -1,4% 4,8%

Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning  0,6 3,1 1,6 -0,5% 4,8%

och kommunal fastighetsavgift - ökning i %

Balanslikviditet i % 103 96 75 112 92

(omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)

Soliditet i % 29 31 33 32 31

(eget kapital/totalt kapital exkl pensionsskuld)

Skuldsättningsgrad i % 66 62 57 57 58

(skulder/totalt kapital)

Låneskuldens andel av anläggn.tillgångarna i % 57 53 47 52 50

Lån i banker och andra finansinstitut 153 860 162 965 144 550 155 300 165 300

därav bokfört som kortfristig skuld 
2/

6 400 4 665 8 400 9 800 12 200

Eget kapital per invånare i kronor 11 725 13 258 13 101 13 702 13 997

Låneskuld per invånare i kronor 16 967 17 902 15 904 17 143 18 101

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

Antal invånare 31 december 9 068 9 103 9 089 9 059 9 132

2/
 Det kommande årets amorteringar definieras som kortfristig skuld

Fem år i sammandrag kommunen

Belopp i tkr om inte annat anges

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

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

Kommunen

2012

Kommunen

2013

Koncernen 

2012

Koncernen 

2013

Not 1 Verksamhetens intäkter 

Från driftredovisningen 568 765 578 844

Övriga interna intäkter -34 869 -34 466

Internränta -8 571 -5 898

Kommunalekonomisk utjämning -71 673 -73 170

Kommunal fastighetsavgift -16 329 -15 743

Finansiella intäkter -2 975 -2 787

Skatteintäkter -353 829 -366 700

Summa externa intäkter 80 519 80 080 164 126 165 342

Not 2 Verksamhetens kostnader 

Från driftredovisningen -563 711 -575 148

Övriga interna kostnader 34 869 34 466

Internränta 8 571 5 898

Av-/nedskrivningar 15 538 13 060

Kommunalekonomisk utjämning 24 567 18 270

Avgår finansiella kostnader 6 545 8 034

Summa externa kostnader -473 620 -495 420 -535 216 -557 908

Not 3 Av-/nedskrivningar 

Avskrivningar -12 400 -12 572

Nedskrivningar -3 138 -488

Summa av-/nedskrivningar -15 538 -13 060 -28 512 -26 472

Not 4 Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter 350 602 368 697

Preliminär avräkning 2011 -6 620

Slutavräkning 2011 6 686

Mellankommunal utjämning -935

Preliminär avräkning 2012 4 097 -4 097

Slutavräkning 2012 4 314

Preliminär avräkning 2013 -2 214

Summa skatteintäkter 353 829 366 700 353 829 366 700

Not 5 Kommunalekonomisk utjämning

Inkomstutjämning 67 203 69 035

Kostnadsutjämning -9 447 -2 895

Regleringsavgift

Regleringsbidrag 4 469 4 135

Nationell utjämning LSS -15 119 -15 375

Strukturbidrag -

Summa kommunalekonomisk 

utjämning 47 106 54 900 47 106 54 900

Kommunal fastighetsavgift 16 329 15 743

Summa kommunalekonomisk 

utjämning inkl. fastighetsavgift 63 435 70 644 63 435 70 644
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Notförteckning (tkr)

Kommunen

2012

Kommunen

2013

Koncernen 

2012

Koncernen 

2013

Not 6 Finansiella intäkter

Räntebidrag 0 0

Räntor på likvida medel och utlåning 2 399 2 215

Utdelning på aktier och andelar 575 571

Summa finansiella intäkter 2 975 2 787 1 217 1 157

Not 7 Finansiella kostnader

Räntekostnader -4 665 -4 380

Ränta pensionsavsättning * -1 349 -3 551

Dröjsmålsräntor -10 -5

Indexuppräkning Citybanan -426

Övriga finansiella kostnader -96 -98

Summa finansiella kostnader -6 545 -8 034 -10 268 -11 515

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar

Ingående värde 265 567

Årets investeringar 386 285

Avskrivningar -84 -156

Nedskrivningar 0 0

Försäljningar 0 0

Utgående värde immateriella 

tillgångar 567 696 567 696

Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Markreserv

Ingående värde 13 326 13 078

Årets investeringar 0

Avskrivningar 0

Nedskrivningar 0

Försäljningar -248

Utgående värde markreserv 13 078 13 078

Verksamhetsfastigheter

Ingående värde 141 688 136 393

Årets investeringar 2 314 40 738

Investeringsinkomster 1

Avskrivningar -7 601 -7 977

Nedskrivningar -488

Försäljningar -8

Utgående värde 

verksamhetsfastigheter 136 393 168 666

Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
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Notförteckning (tkr)

Kommunen

2012

Kommunen

2013

Koncernen 

2012

Koncernen 

2013

Publika fastigheter

Ingående värde 32 560 29 375

Årets investeringar 1 310 3 423

Investeringsinkomst

Avskrivningar -1 357 -1 397

Nedskrivning -3 138

Omföring till omsättningstillgångar

Försäljningar

Utgående värde publika fastigheter 29 375 31 401

Fastigheter för annan verksamhet

Ingående värde 2 692 2 507

Årets investeringar

Avskrivningar -185 -92

Nedskrivningar 

Försäljningar

Utgående värde fastigheter för 

annan verksamhet 2 507 2 414

Exploateringsmark

Ingående värde 9 451 9 341

Årets investeringar

Avskrivningar

Nedskrivningar

Omföring till omsättningstillgångar

Försäljningar -110

Utgående värde exploateringsmark 9 341 9 341

Summa mark, byggnader o 

tekniska anläggningar

Ingående värde 199 717 190 693

Årets investeringar 3 625 44 161

Investeringsinkomster 1

Avskrivningar -9 143 -9 467

Nedskrivningar -3 138 -488

Omföring till omsättningstillgångar 0 0

Försäljningar -367

Summa utgående värde mark, 

byggn. o tekn anl. 190 693 224 900 460 279 483 923
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Notförteckning (tkr)

Kommunen

2012

Kommunen

2013

Koncernen 

2012

Koncernen 

2013

Not 10 Maskiner och inventarier

Maskiner

Ingående värde 407 900

Årets investeringar 588 234

Avskrivningar -94 -200

Försäljningar 

Utgående värde 900 934

Inventarier

Ingående värde 9 634 7 886

Årets investeringar 1 215 1 808

Avskrivningar -2 962 -2 686

Nedskrivningar 0 0

Försäljningar 0 0

Utgående värde 7 886 7 009

Bilar och andra transportmedel

Ingående värde 186 69

Årets investeringar

Avskrivningar -117 -63

Nedskrivningar

Försäljningar

Utgående värde 69 6

Summa maskiner, inventarier m m

Ingående värde 10 226 8 855

Årets investeringar 1 803 2 042

Avskrivningar -3 174 -2 949

Nedskrivningar 0 0

Försäljningar 0 0

Summa utgående värde maskiner, 

inventarier m.m. 8 855 7 948 59 356 67 314

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar

Aktier och andelar i externa 

föreningar och företag 0 0 0 0

Aktier i AB Älvkarlebyhus 5 000 5 000 0

FSF AB 2 000 2 000 2 000 2 000

Älvkarleby Vatten AB 1 1

Gästrike Vatten AB 500 500 500 500

Aktier i Bionär 28 135 28 135 28 135 28 135

Andelar  intresseföretag - - 40 40

Summa aktier och andelar 35 636 35 636 30 675 30 675
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Notförteckning (tkr)

Kommunen

2012

Kommunen

2013

Koncernen 

2012

Koncernen 

2013

Obligationer och värdepapper

Revers Gästrike Räddningstjänst 777 777 777 777

Kommuninvest förlagslån 1 588 1 588 1 588 1 588

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

Långfristiga fordringar

Kommuninvest 432 432 432 432

Revers Älvkarleby Vatten AB 61 985 59 831

Långfristiga depositioner

Summa långfristiga fordringar 62 417 60 263 432 432

Summa finansiella 

anläggningstillgångar 100 418 98 264 33 472 33 472

Not 12 Exploateringsfastigheter mm

Exploateringsfastigheter

Ingående värde 4 532 5 755

Investerat under året 1 699 158

Omföring från anläggningstillgångar

Försäljning skog -209 -171

Försäljning tomt -267

Utgående värde 

exploateringsfastigheter 5 755 5 743 5 755 5 743

Not 13 Fordringar

Kundfordringar 1 934 2 638

Fordringar hos anställda -8 26

Kortfristig del av långfristig fordran 2 154 2 154

Fordringar hos staten 508 866

Momsfordringar 1 947 4 887

Interimsfordringar 24 895 24 079

Övriga kortfristiga fordringar -39 0

Upplupna skatteintäkter 10 783 2 100

Summa fordringar 42 173 36 749 44 946 40 301

Not 14 Kortfristiga placeringar

Aktier och andelar 928 987

Obligationer och förlagsbevis 2 2

Summa kortfristiga placeringar 930 989 930 989

Omsättningstillgångar

42



Notförteckning (tkr)

Kommunen

2012

Kommunen

2013

Koncernen 

2012

Koncernen 

2013

Not 15 Kassa och bank

Kontantkassa 7 11

Bank 33 979 36 306

Summa kassa och bank 33 986 36 318 48 123 48 645

Not 16 Eget kapital

Ingående värde 119 072 124 126 270 979 278 154

Utdelning Älvkarlebyhus -179 -726

Justering latent skatt /obesk res 98

Årets resultat 5 054 3 696 7 354 8 149

Utgående värde eget kapital * 124 126 127 823 278 154 285 675

*
Varav underhållsfond Sandören 51 51 51

Not 17 Pensioner

Avsatt till pensioner från årets början 

(inkl löneskatt) 32 853 34 449

Under året intjänad förmånsbestämd 

ålderspension 932 1 424

Nya efterlevandepensioner 307 0

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 1 329 804

Utbetalningar -1 303 -1 370

Övriga poster -413 58

Intjänad särskild avtalspension 0 37

Sänkning av diskonteringsräntan 0 2 747

Avsättning pension förtroendevalda 434 531

Förändring löneskatt 311 1 026

Summa avsatt till pensioner vid 

årets slut (inkl löneskatt) 34 449 39 705 34 449 39 705

Specificering pensioner

Avsatt till pensioner exkl. ÖK-SAP

Pensionsbehållning 39 40

Förmånsbestämd ÅP 17 931 21 427

Särskild avtalspension 1 320 1 430

Pension till efterlevande 624 505

PA-KL pensioner 5 277 5 733

Summa avsatt till pensioner exkl. 

ÖK-SAP 25 190 29 135 25 190 29 135
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Notförteckning (tkr)

Kommunen

2012

Kommunen

2013

Koncernen 

2012

Koncernen 

2013

Avsatt till pensioner ÖK-SAP

Särskild avtalspension 66 27

Visstidspension 1 733 1 403

Summa avsatt till pensioner ÖK-

SAP 1 799 1 430 1 799 1 430

Avsättning förtroendevalda  som 

inte ingår i ordinarie 

pensionsberäkning

Avsättning ålderspension 

förtroendevalda 625 1 143

Efterlevandepension 

förtroendevavalda 109 245
Summa avsättningar 

förtroendevalda som inte ingår i 

ord. beräkn. 734 1 388

Löneskatt på pensioner

Särskild löneskatt vid årets början 6 414 6 726

Årets ökning av särskild löneskatt 311 1 026

Summa avsatt särskild löneskatt 

vid årets slut 6 726 7 752 6 726 7 752

Summa avsatt till pensioner vid 

årets slut 34 449 39 705 34 449 39 705

Antal visstidsförordnanden under 

intjänande

Förtroendevalda 2 3 2 3

Aktualiseringsgrad vid beräkning av 

pensionsförpliktelser 84,00% 84,00% 84,00% 84,00%

Kommunen har inte försäkrat några 

pensionsförpliktelser. 

Not 18 Övriga avsättningar

Ingående värde citybanan 4 624 5 050 4 624 5 050

Indexuppräkning 426 426

Utbetalning -1 190 -1 190

Latent skatt 598 210

Moms på förändrad avdragsrätt Ä-

byhus 337 337

Skadeståndsanspråk 110 1 307

Summa övriga avsättningar 5 050 3 860 6 095 5 714
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Notförteckning (tkr)

Kommunen

2012

Kommunen

2013

Koncernen 

2012

Koncernen 

2013

Not 19 Långfristiga skulder

Banker 57 500 29 100

Kommuninvest 88 000 124 000

Summa långfristiga skulder 145 500 153 100 231 150 238 600

Not 20 Kortfristiga skulder

Kortfr. del av långfr.upplåning (amort 

året efter boksl.året) 9 800 12 200

Leverantörsskulder 10 560 12 646

Momsskuld 159 279

Personalens källskatter 4 317 4 131

Sociala avgifter 5 128 4 931

Upplupna löner inkl po 2 557 3 895

Upplupna semesterlöner inkl po 15 333 14 988

Upplupna övertidslöner inkl po 1 526 1 365

Upplupna räntekostnader 565 482

Upplupen pension individuell del inkl 

löneskatt 10 422 10 905

Interimsskulder 13 046 20 590

Förutbetalda skatteintäkter 0 0

Skulder till staten skattekontot 807 286

Övriga kortfristiga skulder 32 419

Summa kortfristiga skulder 74 252 87 119 103 580 111 387

Not 21 Investering i  anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 386 285

Materiella anläggningstillgångar 5 427 46 203

Summa investeringar 5 813 46 489 18 771 58 708

Not 22 Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Bf värde försäljn. materiella anl.tillg. 367 0

Summa försäljn. mat. anl.tillg 367 0 387 556

Not 23 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Andel i Uppsala läns buss 60 0 60 0

Summa försäljning av  finansiella 

anläggningstillg. 60 0 60 0

Not 24 Ökning/minskning av långfristiga skulder

Nyupplåning under året 18 600 45 600

Lösen av gamla lån samt 

amorteringar -9 250 -38 000

Summa ökning/minskning av 

långfristiga skulder 9 350 7 600 8 586 7 450

Not 25 Ökning/minskning av långfristiga fordringar

Nyutlåning Älvkarleby vatten AB -5 785

Amortering Älvkarleby Vatten AB 2 070 2 154

Summa ökning/minskning 

långfristiga fordringar -3 715 2 154 0 0
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Notförteckning (tkr)

Kommunen

2012

Kommunen

2013

Koncernen 

2012

Koncernen 

2013

Not 26 Ansvarsförbindelser pensioner 

Ingående pensionsskuld 182 254 181 565

Ränteuppräkning 2 426 1 940

Basbeloppsuppräkning 6 582 3 739

Utbetalningar -7 591 -7 291

Sänkning av diskonteringsränta 14 413

Grundändring

Aktualisering -545 1 146

Bromsen 0 0

Övrig post -1 496 -1 624

Ansvarsför. förtroendevald som inte 

ingår i ord. pensionsberäkning * 152 348

Ansvarsförbindelse per 31 december 181 782 194 236

Löneskatt 24,26 % 44 085 47 122

Summa ansvarsförbindelser 

pensioner 225 867 241 358 225 867 241 358

Aktualiseringsgrad vid beräkning av 

ansvarsförbindelse 84% 84% 84%

* Felaktig uppgift för 2012 justerad

Not 27 Borgensförbindelser*

Kommunala bolag 85 650 85 500 - -

Kommunalt förlustansvar 40 % av 

låneskulden 102 89 102 89

Bostadsrättsföreningar 5 967 5 905 5 967 5 905

Övriga borgensförbindelser 920 820 920 820

Fastigo 157 159

Summa borgensförbindelser 92 639 92 314 7 146 6 973

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

nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2013-12-31 uppgick kommuninvest i Sverige 

AB:s totala förpliktelse till 269 401 727 843 kronor och totala tillgångar till 271 338 145 992 

kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 268 485 247 kronor och 

andelen av de totala tillgångarna uppgick till 270 438 320 kronor.

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

Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per 2013-

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

 Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal 

som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt 

ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 

fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat 

av Kommuninvest Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 

respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
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NOT 27 - specificeringar 
 

Hantering av kommunens borgensförbindelser 2013 inkl. riskbedömning 

Allmänt 
Älvkarleby kommun har per 2013-12-31 tecknade borgensförbindelser på 92,3 mnkr vilket fördelar sig på AB 
Älvkarlebyhus (85,5 mnkr), Bostadsrättsföreningar (5,9 mnkr), egna hem (0,1 mnkr) samt övriga (0,8 mnkr).  
 
Kommunen följer löpande utvecklingen av respektive gäldenärs lånehantering för att därmed kunna följa upp 
borgensbelopp mm.  
 

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

Gäldenär Beslut Ursprungsbelopp  Skuld 2013-12-31 

 
AB Älvkarlebyhus Kf § 361 150 000 000  85 500 000 
 Dnr 125/05.045 
 
Samkraft AB  308 631  308 631  
 
 
Älvkarleby ridklubb Kf § 150 700 000  29 113 
 Dnr 46/00.821 
 
Älvkarleby golfklubb Kf § 14 1 200 000  481 912 
 Dnr 43/1985 
 006.387 
 
HSB BRF 203 Boda Kf § 297 6 909 187  5 905 465     
 Dnr 257/85    
  
SBAB & AB Balken finans (se specifikation nästa sida)   89 260 

 

Summa  159 117 818   92 314 381 
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ANSVARSFÖRBINDELSER 

 

Kommunala ansvarsförbindelser för statligt kreditgaranterade bostadslån per  

31 december 2013. 

 

 

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 122  49   
 

 
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 101  40  
  
 

 
 
 
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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 = handlingsplan     kursiv stil = måluppfyllelsen till handlingsplanen som ska nå KF:s mål 

Mål Uppföljning Uppfyllelse 

Folkhälsa     

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

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

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

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

 

 Kommunens verksamheter ska vara tobaksfria. 

Under hösten 2013 har skyltar med texten ”Rökfri 
Zon” satts upp utanför alla verksamhetsbyggna-
der. Åtgärder vidtogs för att se till att tobakspoli-
cyn efterlevs bättre. 

 Luftkvaliteten ska vara god. 

Älvkarleby kommun är medlem i Luftvårdsförbun-
det. 

   

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

1
-prevention. Un-

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

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

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

Under hösten 2012 och våren 2013 genomfördes 
ett PSYNK-projekt (synkroniserat arbete skola, 
IFO och BVC) med Anja Kivimäki som handleda-
re. Projektet var ett förbättringsarbete inriktat mot 
barn och elevers frånvaro i förskola/skola. 

                                                 
1
 Alkohol, narkotika, dopning och tobak 

http://www.regionuppsala.se/documents/banners/195.pdf
http://www.regionuppsala.se/documents/banners/195.pdf
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Boende och miljö     

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

 Informationsmaterial om våra stigar och rastplat-
ser.  

Klamparnas- och Sverkils promenadslingor är 
invigda med guidade turer och broschyrer kring 
slingorna finns att hämta på biblioteket. 

 Marknadsföring av Fixarservice 

Annonsering sker kontinuerligt i lokaltidningen 
”Norra Uppland”. Broschyrer utlagda på välbe-
sökta platser samt presentation av tjänsten hos 
PRO är gjord. Antalet uppdrag ökade under 2013 
jämfört med 2012. 

 Hastighetsplan 

Genomförandet av hastighetsplanen är påbörjad. 
 

 Strategi för framtida planarbete/SBN 

Strategiska planeringen har förfinats. 

   

Barn och ungdomar     

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

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

 För att säkerställa att eleverna når sina stu-
diemål används månadsvisa uppföljningar i sko-
lans alla ämnen samt vidtas åtgärder om elever-
na inte klarar måluppfyllelsen. Resultatet delges 
vårdnadshavaren, rutiner finns framtagna för 
snabb hemkontakt. 

 Utifrån uppföljningarna handleds och stimuleras 
eleverna till förbättrade kunskapsresultat. 

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

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

 Alla skolor har tydliga ordningsregler.  

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

 Likabehandlingsplanerna reviderades 2013 och 
följer Skollagen. 

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

Behörigheten till gymnasieskolans nationella prog-
ram uppgick till 82 %, jmf 2012 73 %. (jämfört riket 
2012 87 %). Nästintill 2/3 av eleverna söker de 
yrkesförberedande programmen. 

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

För att höja resultaten, meritvärdet i kommunen 
samt behörigheten till gymnasiet, görs en lång-
siktig satsning. En framgångsrik väg är att satsa 
på de yngre åldrarna, och under våren kunde i 
stort sett alla elever i åk 1 läsa. Läsinlärnings-
metoden ”Att skriva sig till läsning” med hjälp av 
datorer hade en positiv effekt.  
 

Resultaten från elevenkäten, åk 5 och 8, visar att 
eleverna känner stor trygghet på alla skolor. 
Nyfikenheten och lusten att lära minskar mellan 
årskurserna 5 och 8. Under läsåret 2012/13 skrev 
elevhälsans personal en ”Barn- och elevhälso-
plan” som utgår från Skollagen. Under läsåret ge-
nomfördes flera fortbildningssatsningar, exempel-
vis genomgick och examinerades all personal i 
skolan  i Skolverkets IKT-utbildning, två lärare har 
studerat i Matematiklyftet och kommunen deltar i 
SKL:s matematiksatsning. Tolv förskollärare del-
tog i förskollärarlyftet.   För att höja meritvärdet är 
flera interna långsiktiga processer påbörjade, så-
som Matematiklyftet (Skolverket), fortsatt satsning 
IKT med hjälp av Högskolan i Dalarna, all perso-
nal i förskolan genomgick Skolverkets IKT-utbild-
ning och en lärledarutbildning genomfördes. Fler 
förskollärare än tidigare år, utbildade sig i NTA. 
 

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

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

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

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

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

Arbetet med att näringsberäkna och följa rekom-
mendation Bra mat i förskola och i skolan är ett 
ständigt pågående arbete.  

 

   

Ungdomars kultur och fritid     

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

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

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

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

Marknadsföring av utbudet sker via affischer, i 
kommunspalten i lokaltidningen, via skolorna och 
Facebook, där biblioteket numera finns och mark-
nadsför alla arrangemang på den sidan. 

 Arbeta med attityder – ökad medvetenhet hos 
vuxna. 

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

Föreningsledare har erbjudits stöd i form av utbild-
ningar i SISU. Fritidsledare har gjort studiebesök 
på fritidsgårdarna i Gävle för att knyta kontakter, 
diskutera och fått ta del av verksamheten i annan 
kommun. 

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

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

Föreningslivsverksamhet över åldersgränserna 
sker främst vid lovverksamhet. Sportlovs- och 
sommarlovsverksamheten aktiverade skollovsledi-
ga barn. Husmoders och pensionärsföreningar 
anordnade aktiviteter. Samarbete med habilite-
ringen i Uppsala startades. Kontakt/planering med 
Skutskärs Kraftsportklubb genomfördes. Biblio-
teksklubb med skrivarverkstad, filmvisning och 
sällskapsspel erbjöds barn och ungdomar på bib-
lioteket. I samarbete med Träffen arrangerade 
biblioteket en läskväll på fritidsgården.   

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

Kulturskolan erbjuder avgiftsfri undervisning. 

Barn och ungdomar i behov av 
stöd 

    

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

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

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

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

Familjecafé är en annan gruppverksamhet som 
riktar sig till föräldrar med någon form av kognitiv 
begränsning.  
En informationsserie startade under hösten i sam-
verkan med habiliteringen i Tierp och SUF kuns-
kapscenter i Uppsala där brukarperspektivet kom-
mer att vara i fokus. Serien startade med en dag 
med brukarmedverkan för att i februari 2014 följas 
av en teoridag. 
Riktlinjer och rutiner avseende anmälan då barn 
far illa har reviderats efter ändrad lagstiftning.  

   

Vuxna - missbruk     

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

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

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

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

 Att skapa arbetstillfällen för personer som står 
långt ifrån arbetsmarknaden. 

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

Personer som har stått långt från arbetsmarknad-
en har fått chans till arbete via kommunal anställ-
ning som förmedlas av AmI. Biblioteket har erbju-
dit en arbetspraktik samt en ferieskolungdom un-
der två veckor. Fritidsgården Träffen skapade sys-
selsättning för en person i FAS3. 
 
Via hemsidan kan den som vill göra en livsstils-
analys för att där testa sina alkoholvanor. 
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Föräldrar     

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

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

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

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

   

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

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

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

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

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

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

   

Funktionshindrade     

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

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

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

För närvarande finns det inte på hemsidan, men 
den är kommunicerad med berörda grupper.  

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

Kompassen har genomförts varje år det senaste 
två åren. 

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

Den revision som gjorts i år har visats för KHR. 

 
 

Försörjningsstöd     

Fler tar sig ur försörjningsstödet för 
en annan inkomst. 

 Vidareutveckla goda arbetsrelationer med ar-
betsförmedlingen och försäkringskassan. 

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

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

I samverkan mellan AmI, IFO och Arbetsförmed-
lingen har ungdomar i åldern 18-24 år och utrikes 
födda med försörjningsstöd kunnat erbjudas särs-
kild anställning i maximalt ett år. Under 2013 erhöll 
tio personer arbete.  
Under 2013 hade Projektet Växthuset II 30 delta-
gare varav totalt 17 deltagare i nuläget gått vidare 
till studier eller arbete.  
 
Samarbete med AF och IFO sker både genom 
strategiska samverkansträffar en gång per månad 
samt på individnivå. 
Personer som har stått långt från arbetsmarknad-
en har fått chans till arbete via kommunal anställ-
ning som förmedlas av AmI. 

   

Personalen     

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

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

 En projektplan upprättas och projekt genomförs. 

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

   

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

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

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

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

   

Äldre     

Oavsett boendeform ska äldre i Älv-
karleby kommun uppleva en social 
gemenskap utifrån sina behov. 
 
Oavsett boendeform ska äldre upp-

 Skapa träffpunkter där alla har möjligheter att 
träffas. 

 Införa biståndsbedömning på alla särskilda bo-
enden där alla kan påverkar sin egen vardag. 
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leva en meningsfull vardag. 
 
Alla äldre ska vara delaktiga i ut-
formningen av sina insatser. 
 
Alla äldre ska utifrån sin funktion er-
bjudas fysisk aktivitet. 
 
Alla äldre boende inom kommunens 
regi erbjudas bra, näringsrik mat 
serverad på ett sätt som förstärker 
aptiten. Bra mat inom äldrevården 
betyder att all mat som serveras 
smakar gott, är näringsriktig och 
motsvarar brukarnas behov. Maten 
ska kunna ätas i en trevlig miljö. 
 
Äldres trygghet. Antalet personer 
som de äldre möter inom omsorgen 
ska stå i proportion till deras önske-
mål, behov och kommunala resur-
ser. Verksamheten ska införa lista 
som tar hänsyn till att de äldres be-
hov är beaktade vid samhällsplane-
ringen. 
 
 

 Insats som erbjuder fysisk aktivitet 

Bibliotekets arrangemang vänder sig till alla åldrar 
och besöks flitigt av äldre. Äldre lär varandra om 
datorer, SeniorNet, träffas på biblioteket två gån-
ger i veckan, samt en finsk SeniorNet grupp träf-
fas en gång i veckan. Stickcafé arrangeras på bib-
lioteket två gånger i månaden samt möjlighet att 
lösa melodikrysset tillsammans med andra finns 
varje lördag. Musikarrangemang dagtid arrangera-
des under året. I samarbete med pensionärsföre-
ningen SPF Laxen hölls ett föredrag om diabetes. 

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

Kultur och fritid har bidragit med musikupplevelser 

på äldreboendena. 

En värdegrund ska utarbetas utifrån det salutoge-
na synsättet (vad som orsakar och vidmakthåller 
hälsa), utbildningar ska förhoppningsvis kunna 
ges till personal under 2014. 

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

 Närings- och kostnadsberäkna matsedlar för 
äldreomsorgen. 

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

Turism och näringsliv     

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

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

Införande av medborgarkontor sker 2014.  

 Arbeta aktivt med att marknadsföra kommunen.  

 Skapa en god kontakt med företagare.  

 Näringslivsstrategi. 

Då tjänsten som näringslivschef varit vakant har 
inte arbetet med företagslots kommit igång. Rek-
rytering av näringslivschef pågår. 

 Öka tillgängligheten för badgäster på Sandban-
karna - röja Strandrågen. 

Röjning har skett. 
   

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

Vandringar anordnade i samarbete fritid och före-
ningslivet publicerades i ett lokalt programblad i 
samarbete med länsstyrelsen och Upplandsstiftel-
sen i utflyktsprogrammet 2013 samt i kommun-
spalten i lokaltidningen. Kommunen medverkade i 
Fallensdag och spred information om kommunen 
till besökarna. Programmen publicerades även på 
webben. 
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God ekonomisk hushållning ur 
ett finansiellt perspektiv 

    

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

Årets resultat uppgick till 3,7 mnkr och målet upp-
nåddes därför inte. 

  
 

 

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

Soliditeten uppgick 2012-12-31 till 32 %. Höga in-
vesteringar som kraftigt höjda balansomslutningen 
i kombination med ett relativt lågt resultat, medför-
de att soliditeten under 2013 sjönk till 31 %.   

   

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

Snittet 2013 uppgick till 35,6 mnkr. Den (alltför) 
höga nivån beror främst på  ej påbörjade/avsluta-
de investeringar 2013 på 31,6 mnkr.  
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Kommunfullmäktiges 
prioriterade uppdrag 

Uppföljning Uppfyllelse 

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

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

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

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

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

   

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

 Kommunstyrelsen lämnar ett bidrag. 

Digitalisering av biografen är genomförd. 

   

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

 Nivåerna bibehålls 

Nivån för föreningsbidragets storlek bibehölls och 
t.o.m. ökade tack vare ett tillfälligt bidrag till Skut-
skärs IF/bandy. 

   

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

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

Ungdomsråd kommer inte att inrättas. I stället ska 
befintliga påverkanskanaler användas. En plan 
kommer att tas fram, för hur dessa kanaler ska 
marknadsföras. 

   

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

Budgeten förstärktes 2013.    

Förstärka budgeten för barn och 
unga. 

Budgeten förstärktes 2013 dock inte tillräckligt.    

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

Utredning 2013 inför en budgetering 2014.    

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

Se måluppfyllelse under Vuxna missbruk!    

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

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

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

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

Se måluppfyllelsen under Försörjningsstöd! 

Tillskapa ytterligare en förskole-
avdelning. 

En ny förskola beräknas tas i bruk hösten 2014.    

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

Ingen besparing görs inom området och en över-
syn görs om lärartätheten är otillräcklig idag. 

   

Förstärka äldreomsorgen med 
ytterligare en sjuksköterska. 

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

   

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

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

   

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

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

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

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

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

Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatte-
intäkter baseras på SKL:s decemberprognos i 
enlighet med rekommendationen RKR 4:2. Efter 
bokslutets upprättande har SKL publicerat en ny 
prognos i februari som pekar på ett utfall som 
avviker från tidigare prognos med - 344 tkr. 
 

Kostnader 
Avskrivningar 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 
görs för den beräknade nyttjandeperioden med 
linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet 
exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i  
form av mark, konst och pågående arbeten görs 
inga avskrivningar 
 

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

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

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

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

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

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

Avvikelse från redovisningsprinciper 
Vid avvikelser i redovisningsprinciper mellan 
kommunen och de kommunala bolagen är det 
den kommunala principen som används i den 
sammanställda redovisningen. 
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Redovisningsmodell 
Nedan beskrivs redovisningsmodellens olika 
delar och sambandet mellan dessa.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Investeringsredovisning 
 

Årets investeringar - 
investeringsbidrag 

=  
Nettoinvesteringar 

Kassaflödesanalys 
 

Tillförda likvida medel – 
använda likvida medel 

= 
Förändring av likvida 

medel 

DRIFTREDOVISNING 
 

Budgeterade och 
redovisade kostnader och 

intäkter för löpande 
verksamhet. 

Resultaträkning 
 

Intäkter – kostnader 
= 

Förändring av eget 
kapital. 

Balansräkning 
 

Anläggningstillgångar 
Omsättningstillgångar  

Eget kapital  
Avsättningar 

Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 

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

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



                                                                Bilaga 1: Driftbudget 2013 inkl tilläggsanslag

Nämnd Intäkter Kostnader Nettobudget

Revision:

Årsbudget 0 590 590

Justering 0 0 0

Aktuell budget 2013-08-31 0 590 590

Kommunstyrelse:

Årsbudget 4 513 46 038 41 525

Justering 0 0 0

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

Samhällsbyggnadsnämnd:

Årsbudget 45 896 79 664 33 768

Justering tilläggsanslag kf § 54 Dragmossen 0 200 200

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

Utbildnings- och omsorgsnämnd:

Årsbudget 43 069 383 069 340 000

Justering tilläggsbudget från 2012 KunDa 2 237 2 237

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

Driftprojekt:

Årsbudget 0 5 510 5 510

Tilläggsanslag KF § 18, rivning villorna Tallmon 0 700 700

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

Finansförvaltning:

Årsbudget 464 400 35 007 -429 393

Justering 0 0 0

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

Aktuellt budgeterat resultat 4 863

Alla belopp i tusental kronor
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