
  
 

 

 
Årsredovisning 

 
2007 

 

 
     

 
 
 

 
 
 

 
 

Älvkarleby kommun 



  
 

 
 
 



 
Innehållsförteckning 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens ordförande ............................................................................................................1 
 
Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt............................................................................ 2-6 
 
Personalekonomisk redovisning ...................................................................................................... 7-8 
 
Driftredovisning......................................................................................................................................9 
Investeringsredovisning ......................................................................................................................10 
Resultaträkning ....................................................................................................................................11 
Balansräkning.......................................................................................................................................12 
Kassaflödesanalys ...............................................................................................................................13 
 
Fem år i sammandrag ..........................................................................................................................14 
 
Notförteckning ................................................................................................................................ 15-22 
 
Verksamhetsberättelser................................................................................................................. 23-41 
 

− Kommunrevision...................................................................................................23 
− Kommunstyrelse..............................................................................................24-26 
− Bygg- och miljönämnd.....................................................................................27-28 
− Kultur- och fritidsnämnd ..................................................................................29-31 
− Barn- och utbildningsnämnd ...........................................................................32-36 
− Socialnämnd....................................................................................................37-41 
− Finansförvaltning ..................................................................................................42 

 
VA-redovisning ............................................................................................................................... 43-46 
 
Resultaträkning..................................................................................................................43 
Balansräkning ....................................................................................................................44 
Notförteckning...............................................................................................................45-46 
 
Sammanställd redovisning............................................................................................................ 47-52 
 
Förvaltningsberättelse .......................................................................................................47 
Resultaträkning..................................................................................................................48 
Balansräkning ....................................................................................................................49 
Notförteckning...............................................................................................................50-51 
Ekonomiska mått och nyckeltal .........................................................................................52 
 
Redovisningsprinciper................................................................................................................... 53-54  
Ordlista ..................................................................................................................................................55 
 
Bilaga: Revisionsberättelse



 
 

 
 
 

 



  
Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

 
  

1 

Nya E4an och Upptåget tar oss 
närmare Mälardalen 

Trägen vinner är ett uttryck som stämmer väl på 
vår kommun. Jag tänker då på att nya E4 och 
Upptågets förlängning upp till Gävle med 
hållplatser i Marma och Älvkarleby är klar. 
Uppslutningen från allmänheten och det positiva 
mottagandet känns bra och är ett kvitto på att vi 
satsat rätt. Det ger oss goda möjligheter till en 
ökad inflyttning och tillgång till en större 
arbetsmarknad, Mälardalen har kommit närmare 
för arbete och studier. 
 
Dragon Gate växer fram som en exotisk och 
spännande inkörsport till kommunen. Robert Wells 
med Rhapsody in Rock blev en fin men blöt start 
på något som kan bli en stor attraktion för oss och 
hela regionen. Mycket arbete återstår men med ett 
gott samarbete med kineserna kan vi få en mycket 
intressant anläggning som sätter kommunen på 
kartan. 

Verksamheterna och bolagen 

När jag läser nämndernas verksamhetsberättelser 
ser jag en omfattande och väl fungerande 
organisation som har fokus på förbättringar och 
utveckling i ständig förändring. Vi kommer att 
fortsätta jobba framåtsyftande och då är den nya 
mål och budgetprocessen ett bra verktyg där ett 
större ansvar läggs på politiken när det gäller att 
formulera och följa upp mål.  
 
När det gäller skolan har det under 2007 förts en 
dialog om hur den framtida organisationen ska se 
ut både vad gäller personal, lokaler och pedagogik. 
Jag hoppas nu, med den statistik vi har tagit fram 
som underlag, att vi ska kunna ta ett beslut som 
håller många år framåt. Det är nödvändigt för att 
ge skolan arbetsro och möjligheter att fokusera på 
elevernas utveckling för att möta kraven i 
gymnasiet och vidare studier. 
 
Älvkarleby Fjärrvärme har under året byggt och 
driftsatt en ny biobränslepanna i Älvkarleby. Det är 
ytterligare ett steg i rätt riktning för att fasa ut de 
fossila bränslena och ett litet men viktigt steg i 
energiomställningen. 
 
Älvkarlebyhus går fortsatt bra och har resurser för 
en renoveringstakt som säkrar det framtida värdet i 
bolaget. En viss nyproduktion av bostäder är också 
nödvändig för att möta behovet av framtida 
befolkningstillväxt. 

 

Ekonomin 

Resultatet för 2007 nådde med råge budget och 
slutade på 10,1 miljoner. Det är ett bra resultat och 
visar att vi har en bra uppföljning och respekt i 
budgetarbetet. En del i resultatet är högre 
skatteintäkter än budgeterat. Med tanke på vår 
pensionsskuld och relativt höga belåning behöver vi 
även kommande år ett resultat i nivå med 2007 och 
gärna något bättre för att öka vårt sparande. 

Tack för ett gott år 

En organisation i ständig förändring och som skall 
möta ökade krav från brukare och allmänhet når inte 
goda resultat utan en engagerad och kompetent 
personal. Ett stort tack till er och alla 
förtroendevalda för ett väl utfört arbete och ett gott 
samarbete. 
 
Lars Skytt (s) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Omvärlden 

Konjunkturen 
En stark inhemsk efterfrågan i kombination med en bra 
exportutveckling har lett till en kraftig ökning av BNP*/, 
mellan 3-4 % 2004-2006 och 2,6 % 2007 i fasta priser. 
Prognosen för 2008 varierar efter prognosinstitut, men 
ligger på cirka 2 %. Den kommunala konsumtionen 
beräknas ha stigit med 2,0 % 2007, men beräknas 
stiga måttligt kommande år.  
 
Sysselsättningen började vända uppåt under andra 
halvåret 2005 och fortsatte uppåt under 2006 och tog 
ytterligare fart 2007, men beräknas bli blygsam 2008.  
Från 2010 kan sysselsättningen minska p.g.a. ökad 
pensionering. Kommunens skatteintäkter är starkt 
beroende av sysselsättningen. Tillväxten av skatte-
intäkter beror främst på antalet arbetade timmar och 
timlönens storlek.  
 
Lite bekymmersamt är att kostnadsökningen i kommu-
nerna var ganska hög 2007. Detta innebär, trots god 
skattetillväxt, att fler kommuner redovisar negativa 
resultat. Preliminärt 30 kommuner 2007 mot bara åtta 
kommuner 2006. 
 
*/ Bruttonationalprodukten – ett ekonomiskt mått på ett lands pro-
duktion av varor och tjänster 

Älvkarleby kommun 

Älvkarleby kommun har haft flera ekonomiskt goda år. 
Detta har vi kunnat utnyttja till att ta igen en del av tidi-
gare års negativa resultat och på så sätt stärka kom-
munens ekonomi. Vi måste vara beredda på, att i 
framtiden kommer utrymmet att växa långsammare än 
kravet på ökad service. Vi får inte glömma, att har vi 
inte en god ekonomisk hushållning, är det 
verksamheterna som drabbas. 

Befolkning 

Kommunens trend de senaste åren med en positiv 
befolkningsutveckling bröts under 2007, då invånar-
antalet minskade från 9 110 till 9 095 .  

 

 
 
Flyttnings- och födelsenetto 2007 
Under året flyttade 551 personer in i kommunen och 
543 flyttade ut, vilket ger ett flyttningsnetto på 8 
personer. 122 avled och 97 föddes, netto – 25. 
Tillsammans med en justeringspost på 2 ger detta en 
befolkningsminskning med 15. Det positiva flyttnings-
nettot kommer från personer från utlandet. 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Ett bra företagsklimat är naturligtvis viktigt för att 
genera och utveckla företagsetableringar och arbets-
tillfällen. Organisationen Svenskt Näringsliv, som är 
företagens företrädare i vårt land, har under flera år 
rankat företagsklimatet i Sveriges kommuner. Det som 
bedöms är hur stor del av kommunens verksamheter 
som är utlagda i privat drift, utbildningsnivån (andelen 
av befolkningen med eftergymnasial utbildning), 
marknadsförsörjning (i huvudsak löneinkomster från 
privata företag), kommunalskatt, nyföretagande, olika 
gruppers attityder samt flera andra kriterier.  
 
Älvkarleby kommun har stadigt legat långt ned på 
rankingen, men i 2006 års ranking steg Älvkarleby 36 
platser till plats 230 av Sveriges 290 kommuner och 
under 2007 steg kommunen hela 87 platser till plats 
143. Detta är resultatet av ett medvetet arbete för att 
utveckla näringslivet i kommunen. Det föreligger ett 
gemensamt ansvar hos kommun och företagare för ett 
bättre samarbete och bättre utveckling av näringslivet.  
 
Antalet arbetslösa (16-64 år) i kommunen fortsatte att 
sjunka under 2007 och uppgick 2007-12-31 till 203, 
vilket innebär en minskning från 280 2006. I procent av 
motsvarande befolkningsgrupp blir det 3,6 (5,0). Detta 
är ett högt procenttal. För länet gäller 2,2 % (2,9 %) 
och för riket 2,8 % (3,6 %). Arbetslösheten bland 
ungdomar 18-24 år i kommunen är fortfarande mycket 
hög trots en viss minskning sedan 2006. 2007-12-31 
var 8,5 % (10,1 %) av ungdomarna i Älvkarleby kom-
mun arbetslösa. Motsvarande i länet och riket var 2,9 
%  (3,4 %) respektive 4,4 % (5,4 %).  
 
Arbetsförmedlingen bedömer, att sysselsättningen i 
Sverige kommer att öka under 2008, om än i dämpad 
takt. Problemet är att matcha arbetssökandenas 
kompetens med efterfrågad kompetens. 
 
Sysselsättningen är primärt en statlig uppgift, men 
kommunen måste arbeta drivande för en förbättrad 
arbetsmarknad. Den höga ungdomsarbetslösheten är 
särskilt bekymmersam. En bra arbetsmarknad är 
positiv inte enbart för den enskilda personen, utan 
även för kommunen har den en positivt genererande  
effekt.  I det sammanhanget är det viktigt att stimulera 
till högre utbildning. 

Befolkningsutveckling 2003-2007 
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Infrastruktur 

Resandefrekvensen på Upptåget, som började trafi-
kera sträckan Tierp-Gävle i augusti 2006, har över-
träffat förväntningarna. Under 2007 utökades antalet 
turer, bl a med helgtrafik och under 2008 kommer 
ytterligare förtätning av trafiken. Från början är 
Skutskär enda stationen i Älvkarleby kommun, men i 
januari 2008 invigs stationerna i Älvkarleby och 
Marma. 
 
Efterfrågan på enfamiljsbostäder har ökat. Sex tomter 
för bostadsbebyggelse som 2006 togs fram på Rotskär 
har sålts liksom några strötomter.  Folkets Hus i Älv-
karleby har rivits och detaljplan för bostadsändamål 
ska tas fram för området. Exploatering i privat regi 
pågår i Älvkarleö och kan bli aktuell i andra delar av 
kommunen. 
 
Den kinesiska satsningen på Dragon Gate (f d 
Älvkarlen) fortskrider och invigning planeras till juni 
2008. Dragon Gate kan bli en inkörsport till Älvkarleby 
kommun. Den nya sträckningen av E4 invigdes i 
oktober. Med Upptåget och nya E4:an har kommuni-
kationsmöjligheterna förbättrats avsevärt. 

Politisk sammansättning 

Nedanstående tabell visar den politiska sammansätt-
ningen i kommunfullmäktige föregående och inneva-
rande mandatperiod. 
 

Parti 2002-
2006 

2006-
2010 

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

Ekonomisk översikt 

Årets resultat 
Under åren 1991-2003 redovisade kommunen ett sam-
lat resultat på nästan minus 95 mnkr, vilket har skapat 
en svag ekonomisk ställning.  2004-2006 gav positiva 
resultat på totalt 23,4 mnkr, vilket har stärkt ekonomin.   
 
Det ekonomiska resultatet för 2007 blev 10,1 mnkr. 
Budgeterat resultat var 5,3 mnkr. Skatteintäkterna och 
nämnderna gav positiva utfall. Ett positivt resultat på  
10-12 mnkr per år är nödvändigt för att klara det likvida 
behovet och kommande pensionsutbetalningar. 

 
 
Nedan visas kommunens ekonomiska resultat de fem 
senaste åren. 
 

Ekonomiskt resultat över fem år
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Balanskravet 
Kommunallagen kräver, att om kostnaderna överstiger 
intäkterna, ska resultatet regleras under de kommande 
tre åren, så att det egna kapitalet återställs.  
 
Underskott från 2003 och tidigare kunde slutligt balan-
seras 2005. Inget underskott återstår således att 
balansera. Vid beräkning av resultat för balansering 
ska inte ingå realisationsvinster vid försäljningar av 
anläggningstillgångar. Under 2007 uppstod reavinster 
på 1,1 mnkr. Justerat årets resultat uppgår till 9,0 
mnkr. 
 
Nämndernas budgetutfall 
Som tidigare år har kommunstyrelsen och nämnderna 
styrts av och arbetat efter Mål- & budgetdokument, 
vilka anger övergripande mål och aktiviteter inom kom-
munens olika verksamhetsområden.  
 
Kommunstyrelsen och nämnderna redovisar ett posi-
tivt utfall mot budget på 3,2 mnkr (0,3 mnkr). 
 
Budgetavvikelserna för kommunstyrelsen och 
nämnderna fördelar sig enligt följande: 
 
Budgetavvikelser mnkr/år 2006 2007 
Kommunstyrelsen – 0,7    0,2 
Bygg- & miljönämnden   0,6    0,3 
Kultur- & fritidsnämnden   0,4    0,1 
Barn-& utbildningsnämnden – 1,5 – 1,0 
Socialnämnden   1,5   4,0 
Driftbudgetprojekt   – – 0,4 
Summor 0,3 3,2 
 
 
Verksamheternas kostnader   
Om man bortser från förändringar i skatteutdebi-
teringen, kan kommunen bara marginellt påverka  
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intäktssidan. Därför är det av stor vikt, att kostnads-
utvecklingen kan kontrolleras.  
 
Verksamheternas nettokostnader enligt resultat-
räkningen (se s. 11) ökade med 3,1 % mellan 2006 
och 2007. Rensar man båda åren från engångsned-
skrivningar av anläggningstillgångar blir ökningen 5,2 
%. Skatteintäkter och generella statsbidrag/ utjäm-
ningsbidrag, som ska finansiera nettokostnaderna, 
ökade bara med 3,6 %. Långsiktigt får inte netto-
kostnaderna öka snabbare än skatteintäkter och 
bidrag. 
 
Finansiella mål 
Kommunen antog inga finansiella mål för 2007. Ändå 
kan sägas, att 2007 var ett bra ekonomiskt år för 
kommunen. Läs vidare om ”Mål och riktlinjer” nedan. 
 
Soliditet 
Soliditeten har förbättrats och Älvkarleby kommun har 
nu en soliditet på 29 % (27 %). Kommunen har efter 
alla år av underskott en låg soliditet och målet måste 
vara att successivt höja den. Ett genomsnitt för landets 
kommuner var 2006 53 % och för vårt läns kommuner 
och kommungruppen (pendlingskommuner) 49 %.   
 

 
Om avsättning skulle ske i balansräkningen för åta-
ganden för pensionsavtal före 1998 (se under 
”Pensionskostnader…” nedan), skulle kommunen 
drabbas av ett negativt eget kapital och därmed 
negativ soliditet, - 37 %! 
 
Rörelsekapital och likvida medel 
Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättnings-
tillgångar och kortfristiga skulder och visar kommunens 
betalningsberedskap på kort sikt.  
 
Trots några goda ekonomiska år är rörelsekapitalet 
fortfarande kraftigt negativt, - 26,1 (- 22,2), d v s de 
kortfristiga skulderna överstiger omsättningstillgång-
arna. Förändringen för året uppgår till – 3,9 mnkr.  
 
 
 
 

 
De likvida medlen, inkl kortfristiga placeringar, har 
under året ökat med 1,5 mnkr till 16,6 mnkr. Den akuta 
likvida situation som kommunen befann sig i för några 
år sedan har undanröjts. Likvida medel på cirka 15 
mnkr kan bedömas tillräcklig och i kombination med 
koncernkonto och en bankkredit på 20 mnkr som är 
knuten till detta, klarar vi då även tillfälligt höga utbetal-
ningar.   
 
Skulder  
Kommunens långfristiga upplåning uppgick vid 
årsskiftet till 129,5 mnkr (138,4 mnkr). Den kortfristiga 
låneskulden d v s lån med en löptid understigande ett 
år uppgick till 9,1 mnkr (8,7 mnkr). Ingen nyupplåning 
skedde under 2007. Den genomsnittliga räntesatsen 
var under året 3,7 % (3,1 %). 
 

Anläggningslån 2003 - 2007
 (inkl. kortfristig del)
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Avskrivningar och nedskrivningar  
Planenliga avskrivningar uppgick till 12,5 mnkr (12,7 
mnkr. Därutöver verkställdes nedskrivningar, 0,9 mnkr, 
för vissa vatten- och avloppsanläggningar, som saknar 
substansvärde. Detta som en förberedelse inför ett 
eventuellt deltagande i va-samarbetet inom Gästrike 
Vatten.  Även utan deltagande i Gästrike Vatten ska 
nedskrivningarna ske. 
 
Investeringar 
Kommunens investeringar uppgick under året till 19,4 
mnkr (20,2 mnkr).  
 
De större investeringarna under 2007 var: 
 

Större investeringar 2007 mnkr 
Projektering va-verk 2,8 
Tågstopp Marma 2,7 
Tågstopp Älvkarleby 1,6 
Sanering va-ledningar 1,5 
Proj ombyggnation Rotskärs skola 1,1 
Ombyggnation Fjärilsvägen 1,0 
 

I övrigt hänvisas till investeringsredovisningen på s.10 
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Pensionskostnader och pensionsåtagande 
1998 gick kommunen över till att beräkna och redovisa 
pensionsskulden i enlighet med den lagreglerade s.k. 
blandmodellen. Denna modell innebär att den gamla 
skulden (avtal före 1998) redovisas som en ansvars-
förbindelse inom linjen i balansräkningen, medan den 
nya skulden (från 1998) redovisas i resultat- och 
balansräkningarna. Även löneskatt på pensions-
skulden redovisas. Trots att ingen pension längre 
tjänas in på det gamla avtalet, växer ändå skulden 
p.g.a. ränte- och indexuppräkningar. Då skulden är ett 
faktiskt långsiktigt åtagande bör den årliga ökningen 
inrymmas i resultatet. 
 
Från 2007 beräknas pensionsåtagandena enligt en ny 
metod, RIPS 07 (Riktlinjer för beräkning av pensions-
skuld). Den nya modellen innehåller bl a antaganden 
om högre förväntad livslängd. Sammantaget kan 
sägas, att den nya beräkningsmetoden ger högre 
pensionsskuld än den tidigare metoden, främst för 
ansvarsförbindelsen men även för avsättningarna. 
 
Pensionskostnaderna uppgick 2007 till 18,3 mnkr (15,8 
mnkr) inkl löneskatt fördelat enligt nedan: 
 
Pensionsutbetalningar  6,5 
Avgiftsbestämd ålderspension (individuell del) 8,8 
Avsättningar: 
Avsättning exkl ÖK-SAP  2,7 
ÖK-SAP (särskild avtalspension enligt ök) 0 
Finansiell kostnad  0,4 
 
Ansvarsförbindelse och pensionsskuld per 31 decem-
ber 2006/2007 i mnkr återfinns i tabellen nedan. Belop-
pen inkluderar löneskatt.  

 
Kommunen saknar finansiella placeringar avseende 
pensionsmedel. 
 
Borgensåtaganden 
Under den senaste tiden har endast nya borgens-
åtaganden ingåtts för de kommunala bolagen. 
Borgensåtaganden kan delas in i fyra grupper: 
 

Borgen per 31/12 mnkr  2006 2007 

Älvkarlebyhus AB 150,0 98,0 
Övriga kommunala bolag 15,5 14,2 
Bostadsrättsföreningar 8,8 8,8 
Egna hem 0,7 0,5 
Övriga 1,2 1,1 
Totalt 176,2 122,7 

 
Skatteutdebitering 
Total skatteutdebitering (kommun och landsting) i 
Älvkarleby kommun i jämförelse med två närliggande 
kommuner. 
 

Kommun 2006 2007 
Älvkarleby 33,05 33,05 
Gävle  32,22 32,22 
Tierp 31,45 31,45 

Känslighetsanalys 

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

Åtgärd För- 
ändring 

Årseffekt 
/mnkr 

Skattehöjning/-sänkning 1 kr 13 
Bruttokostnadsförändring 1 % 4,3 
Löneökning inkl sociala avgifter 1 % 2,4 
Räntehöjning/sänkning 1 % 1,4 

De kommunala bolagen 

AB Älvkarlebyhus redovisar en förlust på 2,0 mnkr (2,1 
mnkr). Årets resultat belastas av nedskrivningar med 
4,5 mnkr (-). Nedskrivningarna motiveras bl a av riv-
ning av en fastighet och låg uthyrningsgrad för en 
annan fastighet. 
 
Älvkarleby Fjärrvärme AB (ÄFAB) visar ett resultat 
efter finansiella poster på 4,9 mnkr (1,6 mnkr).  Resul-
tatet är bl a beroende på anslutningsavgifter till när-
värmeverket i Älvkarleby. Efter bokslutdispositioner 
(överavskrivningar) och skatt redovisas ett 0-resultat.  
 
De verksamhetsdrivande företagen, Älvkarlebyhus och 
ÄFAB, uppvisar en stabil ekonomi med bra fram-
tidsutsikter och företagen kommer att bidra till en 
positiv utveckling för kommunen. 
 
I övrigt hänvisas till den sammanställda redovisningen 
(sidorna 47-52) 
 
Mål och riktlinjer 
Under 2007 och med fortsättning under januari 2008 
deltog Älvkarleby tillsammans med fem andra kom-
muner i ett, av Sveriges Kommuner och Landsting 
bedrivet, projekt ”Mål och riktlinjer för verksamheten”.  
 
Syftet med projektet är att få en effektivare och tyd-
ligare mål- och budgetprocess. Målen är bl a att få en 
tydligare politisk styrning och prioritering, bättre under-
lag för budgettilldelning och ett årshjul för en 
effektivare ekonomiprocess. Arbetet inriktas också 
utifrån kommunallagens krav på verksamhetsmässiga 
och finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. Effekt kan nås från 2009. 

Pensionsskuld 31 december  2006 2007 
Ansvarsförbindelse 170,8 207,9 
Avsatt för pensioner 8,7 11,8 
Avgiftsbestämd ålderspension 8,0 8,8 
Totalt 187,5 228,5 
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Framtiden 

Tågtrafiken kommer att förbättras ytterligare. Från 
hösten 2008 utökas antalet turer både vardagar och 
lör- och söndagar. I gengäld kommer busstrafiken att 
minska i omfattning.  
 

Arbetet med en ny översiktsplan har pågått under 
några år och beräknas vara klar under 2008. Det är 
mycket angeläget, att planen snarast blir klar, då en 
inaktuell översiktsplan hämmar övrig fysisk planering. 
 

Under våren 2008 ska kommunfullmäktige ta ställning 
till ett eventuellt samarbete med Gävle, Hofors och 
Ockelbo kommuner inom vatten- och avloppsverksam-
heten. 
 

De ekonomiskt goda åren för kommunerna kan ha nått 
sin höjdpunkt, då en oväntat snar och snabb nedgång i 
konjunkturen kan få en negativ påverkan på syssel-
sättningen och därmed skatteintäkterna. 
 

Pensionskostnaderna kommer att ta en allt större an-
del av tillgängligt ekonomiskt utrymme, samtidigt som 
efterfrågan på kommunal service knappast kommer att 
minska. Därför kommer det att behövas en tydlig poli-
tisk prioritering.  
 

Det borde ändå inte vara en alltför dyster ekonomisk 
framtid. Vi har en hög skatteutdebitering och rimligtvis 
borde vi därför kunna kombinera bra verksamhet med 
god ekonomi. Det gäller att utnyttja befintliga resurser 
på ett bättre sätt.  

Avvikelse från bokföringsprincip 

Enligt god redovisningssed ska en investering aktive-
ras när den är färdigställd. Med aktivering menas bl a 
att kapitalkostnader ska börja beräknas på investe-
ringen. Kommunen avviker från god redovisningssed, 
då kapitalkostnader belastar anläggningen kalender-
året efter investeringsåret. Från 2008 kommer rutiner-
na att ändras, så att aktivering sker månadsvis efter att 
en investering tas i drift. 

Sammanfattning  

En stark konjunktur med ökad sysselsättning i kombi-
nation med ökade statsbidrag har förbättrat kommu-
nernas ekonomi de senaste åren. Detta gäller även 
Älvkarleby kommun.  
 

Befolkningsutvecklingen i kommunen har varit positiv 
under flera år, men 2007 vände trenden och befolk-
ningen minskade med 15 invånare.  
 

Organisationen Svenskt Näringsliv genomför nästan 
alla år en ranking av företagsklimatet i de svenska  
kommunerna. Efter en målmedveten satsning att ytter-
ligare förbättra företagsklimatet steg Älvkarleby kom-
mun i senaste rankingen med 87 platser till plats 143.  

 
 
 
Arbetet med näringslivsfrågor har intensifierats och 
gett en ökad tyngd. Ett varierat och rikt näringsliv be-
hövs för att skapa arbetstillfällen, då arbetslösheten i 
kommunen ligger på en jämförelsevis hög nivå.  
 
Kommunikationerna byggs ut. Nya sträckningen av E4 
invigdes i oktober. Under 2007 tillkom helgtrafik på 
Upptåget och 2008 tillkommer tågstopp i Älvkarleby 
och Marma och från hösten 2008 utökas antalet dag-
liga turer. Tillströmningen av resenärer har varit över 
förväntan.  
 
Arbetet med ny översiktsplan har pågått en längre tid. 
Den beräknas bli klar och kunna fastställas av kom-
munfullmäktige under 2008. 
 
Det redovisade ekonomiska resultatet uppgick till 10,1 
mnkr. Ett resultat på 10-12 mnkr/år behövs för att sä-
kerställa de likvida medlen och pensionsåtagandena.  
 
De största budgetavvikelserna noteras inom barn- och 
utbildningsnämnden, - 1,0 mnkr, och socialnämnden, + 
4,0 mnkr.  
 
Efter de senaste årens positiva resultat har kommu-
nens ekonomi förbättrats, men är fortfarande svag 
efter alla tidigare år med stora underskott. Soliditeten 
är jämförelsevis låg och kommunen har fortfarande ett 
negativt rörelsekapital.  
 
Kommunens långfristiga upplåning minskade under 
2007. Ingen nyupplåning skedde medan 8,9 mnkr 
amorterades. 
 
Investeringarna uppgick till 19,4 mnkr. Största inve-
steringarna gjordes i Skutskärs va-verk, sanering va-
nät och tågstationer i Marma och Älvkarleby.  
 
Pensionskostnaderna uppgick till 18,3 mnkr och skul-
den 2007-12-31, inkl ansvarsförbindelse för pensioner 
enligt avtal före 1998 uppgick till 228,5 mnkr, en ök-
ning med 41,0 mnkr från 2005. Ökningen är främst 
beroende på nya riktlinjer för beräkning av pensions-
skulden. Pensionskostnaderna kommer framdeles att 
ta allt större andel av de totala tillgängliga medlen.  
 
Efter några ekonomiskt goda år med ökad sysselsätt-
ning och därmed god skattetillväxt, måste vi vara be-
redda på år med sämre tillväxt, bl a beroende på fler 
pensionsavgångar.  
 
De kommunala bolagen fortsätter att visa bra resultat. 
Älvkarlebyhus’ negativa resultat beror på nedskriv-
ningar inom beståndet. Verksamhetsresultat var, lik-
som för ÄFAB, positivt.
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Personalvolym 

Vid utgången av 2007 uppgick kommunens antal 
månadsavlönad anställd personal till 747st, vilket 
motsvarar 652 årsarbetare. Antalet årsarbetare har 
minskat med 43 under 2007. 
 
114 787 timmar har under året utförts av 
timavlönad personal. Detta motsvarar 68 
årsarbetare, en ökning med 1 årsarbetare jämfört 
med 2006. 

Kön och ålder 

Åldersfördelning män respektive kvinnor, 
tillsvidareanställda och vikarier längre än tre 
månader 
 

 

 

 

62 % av de anställda befinner sig i åldersgruppen 
40 - 60 år.   
 
Medelåldern för män är 44,3 år och för kvinnor 
43,1 år. Det är en föråldring jämfört med 
föregående år med 0,8 år för männen och 1,0 år 
för kvinnorna. Medelåldern totalt är 43,2 år. 
 
Den genomsnittliga anställningstiden är 9,6 år för 
män och 12,1 år för kvinnor, totalt 11,7 år. 
 
Andelen anställda fördelade på kön (i procent) 
 2003 2004 2005 2006 2007 
Kvinnor 84 87 88 86 86 
Män 16 13 12 14 14 

 

Heltid/deltid 

Andel heltider kvinna/man (i procent)  
 

Lönekostnader, arvoden m.m. 

Kostnaden (exkl. PO) för löner, arvoden och 
ersättningar till personal, förtroendevalda, 
uppdragstagare m.fl. uppgick under året till 171,2 
(166 mnkr 2006) mnkr.  
 
Medellön  
Medellönen för kvinnor är 20 527 kr och för män 
22 154 kr. Skillnaden mellan kvinnor och mäns 
medellön är 1 627 kr vilket innebär en minskning av 
löneskillnaderna jämfört med året innan med  
208 kr. Kvinnornas medellön i relation till männens 
uppgår till 93 %. Medellönen totalt i kommunen är 
20 750 kr. 
  
Löneöversyn 2007 
Löneökningar i samband med årets löneöversyn 
uppgick till en kostnad av 2,2 mnkr (fr om 1 april). 
Totala utfallet för löneöversynen var 3,36 %. Kom-
munal deltog inte i årets löneöversyn, däremot 
utgick ett engångsbelopp som motsvarar en total 
kostnad på 1,5 mnkr. 
 
Sjuklönekostnaden 
Sjuklönekostnaden för arbetsgivarperioden (dag 1 – 
14 samt 10 % dag 15-90) är 2,3 mnkr och är 
oförändrad jämfört med föregående år.   
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Mertid 

Genomsnittligt antal utförda mertidstimmar per an-
ställd och år, tillsvidare och visstidsanställda 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Den sammanlagda mertiden för 2007 har ökat med 
drygt 1 timme/anst (7 %). Den uppgår för året till 
19,6 tim/anst 
 
Den sammanlagda mertiden för 2007 motsvarar 
8,6 årsarbetare.  
 
Exklusive PO uppgick utbetalad kontant ersättning 
för mertiden till 1,5 mnkr. 

Arbetad tid - Frånvaro 

Figuren avser tillsvidareanställd personal samt 
månadsanställda vikarier, och anger 
anställningstidens fördelning i procent mellan 
arbetad tid och olika slags frånvaroorsaker. 

Nettoarbetsti
d

71%

Studier
1%

Övrig 
frånvaro

8%

Semester
8%

Sjukfrånvaro
8%

Barnledighet
4%

 

Nettoarbetstiden har ökat med 1 procentenhet 
jämfört med 2006. 
 

 

Sjukfrånvaro 

Totala antalet sjukfrånvarodagar i genomsnitt per 
månadsavlönad 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Sjukfrånvaron totalt har ökat med 1,5 dgr/anst (4.%) 
sedan föregående år. Korttidsfrånvaron (dag 1-14) 
har ökat med 0,5 dgr/anst och långtidssjuk-
frånvaron (dag 91 -) har ökat med 0,9 dgr/anställd. 
 
36,4 % av kommunens månadsanställda har inte 
haft någon registrerad sjukfrånvaro under 2006. 

 
Hälsobokslut  
Procent av de anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid. Inklusive timavlönade. 
Siffror från föregående år inom parantes  
  
Total sjukfrånvaro 8,72   (8,88) 
   
Sjukfrånvaro för kvinnor: 9,66 (9,56) 
Sjukfrånvaro för män: 3,84   (5,22) 
   
Sjukfrånvaron för åldersgrupp   
      -  29 år: 4,34 (4,59) 
30 –  49 år: 7,48 (7,79) 
50 år -      : 10,89 (11,0) 
   
Andel av total sjukfrånvaro   
som varat i 60 dgr eller mer: 70,09 (71,92) 
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 Redovisning Redovisning Avvikelse mot 
 2007 2006  budget 2007 
    
Revision    
Intäkter  0 0 
Kostnader 540 483 10 
Nettokostnader 540 483 10 
    
Kommunstyrelse     
Intäkter 68 119 60 621 414 
Kostnader 123 211 113 490 -167 
Nettokostnader 55 092 52 869 247 
    
Bygg- och miljönämnd    
Intäkter 1 050 1 246 176 
Kostnader 4 468 4 220 134 
Nettokostnader 3 418 2 974 310 
    
Kultur- och fritidsnämnd    
Intäkter 5 446 4 969 2 045 
Kostnader 17 732 16 900 -1 931 
Nettokostnader 12 286 11 931 114 
    
Barn- och utbildningsnämnd    
Intäkter 14 472 23 447 2 091 
Kostnader 182 464 179 997 -3 083 
Nettokostnader 167 992 156 550 -992 
    
Socialnämnd    
Intäkter 24 536 20 759 4 838 
Kostnader 152 506 146 631 -868 
Nettokostnader 127 970 125 872 3 970 
    
Driftprojekt    
Intäkter 120 122 120 
Kostnader 823 608 -483 
Nettokostnader 703 486 -363 
    
Finansförvaltning    
Intäkter  404 404 389 048 2 804 
Kostnader 26 295 29 833 -1 295 
Nettokostnader -378 109 -359 215 1 509 
    
SUMMOR    
Intäkter 518 147 500 212 12 488 
Kostnader 508 039 492 162 -7 683 
Nettokostnader -10 108 -8 050 4 805 
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 Redovisning Redovisning Avvikelse mot 
 2007 2006 budget 2007 
    
Kommunstyrelse    
Inkomster 1 926 6 035  
Utgifter 20 130 25 072  
Nettoutgifter 18 204 19 037 7 845 
    
Barn- och utbildningsnämnd    
Utgifter 628 524 758 
    
Socialnämnd    
Utgifter 561 498 780 
    
Kultur och Fritidsnämnden    
Utgifter 27 146 173 
    
SUMMA NETTOINVESTERINGAR 19 420 20 205 9 556 
    

 
 
 
 

 
 
 
Sammanställning över investeringar >500 tkr 
 

 
Redovisning 

2007 
Budget 

2007 
Total utgift     
t o m 2007 

Tot. budget        
t o m 2007 

     
Skutskärs reningsverk 2 789 3 300 6 334 6 800 
Tågstopp Marma 2 750 1 400 2 750 1 400 
Tågstopp Älvkarleby 1 633 500 1 633 500 
Sanering va-ledningar 1 478 3 000 10 804 12 000 
Proj. ombyggn Rotskär 1 063 1 352 1 394 2 500 
Ombyggnation Fjärilsvägen 1 000 1 000 1 000 1 000 
Frekvensstyrning Kronsågen  972 1 623 1 049 1 700 
Ny tändn.anl. samt elmät. 713 1 000 1 815 2 100 
Ombyggnad pumpstationer 691 750 691 750 
Toppbeläggning gator och cykelvägar 500 500 1 750 1 750 
     
     

Ej förbrukade anslag för, vid årsskiftet, pågående investeringsprojekt kommer att flyttas över till 2008 
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  Redovisning Redovisning Avvikelse mot 
 Not 2007 2006 budget 2007 
     
Verksamheternas intäkter 1 83 512 80 315 20 725 
Verksamheternas kostnader 2 -432 131 -410 784 -18 297 
Avskrivningar 3 -12 432 -12 686 518 
Nedskrivningar  3 -931 -7 873 -931 
     
Verksamheternas nettokostnader  -361 982 -351 028 2 015 
     
Skatteintäkter 4 319 529 309 481 3 729 
Generella statsbidrag/utjämning 5 55 496 52 517 -1 404 
Finansiella intäkter 6 2 434 1 542 634 
Finansiella kostnader   -5 369 -4 462 -169 
     
Resultat före extraordinära poster 10 108 8 050 4 805 
     
Extraordinära intäkter     
Extraordinära kostnader         
     
ÅRETS RESULTAT  10 108 8 050 4 805 
     
     

     
     
Avstämning mot balanskravet  2007 2006  
     
Ingående underskott att balansera  0 0  
Resultat enligt resultaträkningen   10 108 8 050  
Försäljning av anläggningstillgångar (netto) -1 089 -805  
     
Justerat resultat  9 019 7 245  
     
Rest att balansera  0 0  
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   Redovisning Redovisning Avvikelse mot 
  Not 2007 2006 budget 2007 
      
TILLGÅNGAR     
      
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     
 Mark, byggn o tekniska anläggn 7 219 110 213 877  
 Maskiner och inventarier 8 8 039 7 215  
Finansiella anläggningstillgångar 9 35 126 33 954   
Summa anläggningstillgångar  262 275 255 046 -6 155 
      
Omsättningstillgångar     
Förråd m m  58 55  
Fordringar  10 35 183 36 398  
Kortfristiga placeringar 11 908 889  
Kassa och bank 12 15 715 14 183   
Summa omsättningstillgångar  51 864 51 525 13 514 
      
SUMMA TILLGÅNGAR  314 139 306 571 7 359 
      
      
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER    
      
Eget kapital 13 91 779 81 671 -4 106 
 därav årets resultat  10 108 8 050  
      
Avsättningar     
 Pensioner 14 9 457 7 009  
 Löneskatt på pensioner 14 2 294 1 700  
 Övriga avsättningar 15 3 176 4 050  
Summa avsättningar   14 927 12 759 5 607 
      
Skulder     
 Långfristiga skulder 16 129 492 138 418 -2 231 
 Kortfristiga skulder 17 77 941 73 723 8 089 
Summa skulder   207 433 212 141 5 858 
      
SUMMA EGET KAPITAL,      
 AVSÄTTNINGAR, SKULDER  314 139 306 571 7 359 
      

   

      
Ansvarsförbindelser för pensioner 23 207 897 170 807  
Borgensförbindelser 24 122 681 176 249  
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   Redovisning Redovisning Avvikelse mot 
  Not 2007 2006 budget 2007 
      
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     
      
Årets resultat  10 108 8 050 4 805 
Upplupna löner december mot eget kapital 0 -1 240 0 
Justering för avskrivningar  12 432 20 561 -518 
Justering för nedskrivningar  931 0 931 
Justering för gjorda/ianspåkt avsättningar 2 168 -1 050 2 168 
      
Medel från verksamheten före      
 förändring av rörelsekapital  25 639 26 321 7 386 
      
Kortfristiga fordringar  1 215 -11 286 1 215 
Förråd  -3 -14 -3 
Kortfristiga skulder  4 218 4 099 4 218 
            
Kassaflöde från den löpande verksamheten 31 069 19 120 12 816 
      
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
      
Investering i materiella anl tillgångar 18 -19 420 -20 205 9 376 
Försäljning av materiella anl tillgångar 19 0 381  
Försäljning av finansiella anl tillgångar 20 0 200  
Investering i finansiella anl. tillgångar 21 -2 000  -2 000 
            
Kassaflöde från investeringsverksamheten -21 420 -19 624 7 376 
      
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
      
Ökning av långfristiga skulder  0 21 000 0 
Minskning av långfristiga skulder  -8 926 -16 054 74 
Minskning av långfristiga fordringar 22 828 828 828 
            
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -8 098 5 774 902 
      
      
ÅRETS KASSAFLÖDE (inkl kortfr plac) 1 551 5 270 21 094 
      
      
Likvida medel vid årets början  15 072 9 802  
Likvida medel vid årets slut  16 623 15 072  
      
Årets kassaflöde enligt balansräkningen 1 551 5 270  
      



 
Fem år i sammandrag 
Belopp i tkr om inte annat anges 
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 2007 2006 2005 2004 2003 
      
Årets resultat 10 108 8 050 13 730 1 602 -3 018 
      
Rörelsekapital -26 077 -22 198 -34 669 -34 883 -32 122 
årlig förändring -3 879 12 471 214 -2 761 -6 534 
      
Anläggningskapital 117 856 103 869 109 530 96 014 92 510 
årlig förändring 13 987 -5 661 13 516 3 504 3 516 
      
Eget kapital 91 779 81 671 74 861 61 131 60 388 
årlig förändring 1/ 10 108 6 810 13 730 743 -3 018 
      
Verksamheternas nettokostnader i procent av       
skatteintäkter och generella statsbidrag 97 97 96 98 99 
      
Verksamheternas nettokostnader - ökning i % 3,1 4,8 1,3 0,0 3,1 
Skatteintäkter o generella statsbidrag - ökn i % 3,6 3,3 4,0 1,1 2,8 
      
Balanslikviditet i % 67 70 50 44 48 
(omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)      
      
Soliditet i % 29 27 26 22 21 
(eget kapital/totalt kapital exkl pensionsskuld)      
      
Skuldsättningsgrad i % 66 69 70 75 76 
(skulder/totalt kapital)      
      
Låneskuldens andel av anläggningstillgångarna i 
% 53 58 55 62 63 
      
Lån i banker och andra finansinstitut 138 590 147 166 142 295 155 531 159 876 
därav bokfört som kortfristig skuld 2/ 9 098 8 748 8 823 9 073 7 573 
      
Eget kapital per invånare i kronor 10 091 8 965 8 245 6 762 6 689 
      
Låneskuld per invånare i kronor 15 238 16 154 15 671 17 203 17 709 
      
Genomsnittlig räntesats på anläggningslån 3,7 3,1 2,9 4,4 4,6 
      
Antal invånare 31 december 9 095 9 110 9 080 9 041 9 028 
      
      
1/ I de fall förändring av eget kapital avviker från årets resultat beror detta på direktbokning av kostnader 
mot eget kapital (byte av bokföringsprincip) 
      
2/ Det kommande årets amorteringar definieras som kortfristig skuld   
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Not  2007 2006 
    

1 Verksamheternas intäkter   
 Från driftredovisningen 518 147 500 212 
 Interna poster -30 582 -32 251 
 Internränta -9 943 -11 086 
 Statlig utjämning -72 147 -65 537 
 Finansiella intäkter -2 434 -1 542 
 Skatteintäkter -319 529 -309 481 
 Summa 83 512 80 315 
    

2 Verksamheternas kostnader   
 Från driftredovisningen 508 039 492 162 
 Internränta -9 943 -11 086 
 Avskrivningar -12 432 -12 686 
 Nedskrivningar  -931 -7 873 
 Övriga interna kostnader -30 582 -32 251 
 Statlig utjämning -16 651 -13 020 
 Avgår finansiella kostnader -5 369 -4 462 
 Summa 432 131 410 784 
    

3 Avskrivningar   
 Kommunen följer Sveriges Kommuners och Landstings    
 rekommendationer för avskrivningstider   
 Planenliga avskrivningar -12 432 -12 686 
 Nedskrivning bredband 0 -7 873 
 Nedskrivning vatten- och avloppsanläggningar -905 0 
 Övriga nedskrivningar -26 0 
 Summa -13 363 -20 559 
    

4 Skatteintäkter   
 Preliminära skatteintäkter 315 412 305 615 
 Slutavräkning 2006 respektive 2005 -1 034 1 898 
 Preliminär avräkning 2007 respektive 2006 5 151 1 968 
 Summa 319 529 309 481 
    

5 Generella statsbidrag/utjämning   
 Inkomstutjämning 63 706 59 756 
 Kostnadsutjämning -10 692 -5 151 
 Införandebidrag 0 1 197 
 Regleringsbidrag  8 296 0 
 Bidrag för LSS utjämning 145 0 
 Regleringsbidrag -avgift 0 -160 
 Nationell utjämning LSS -5 959 -7 709 
 Generellt sysselsättningsstöd 0 4 584 
 Summa 55 496 52 517 
    

6 Finansiella intäkter   
 Räntebidrag 82 163 
 Räntor på likvida medel och utlåning 1 910 1 379 
 Utdelning på aktier och andelar (Älvkarlebyhus) 442 0 
 Summa 2 434 1 542 
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Not  2007 2006 
    

7 Materiella tillgångar   
 Markreserv   
 Ingående värde 12 376 12 429 
 Årets investeringar 0 0 
 Avskrivningar -53 -53 
 Försäljningar 0 0 
 Utgående värde 12 321 12 376 
    
 Verksamhetsfastigheter   
 Ingående värde 108 870 110 491 
 Årets investeringar 2 714 4 643 
 Avskrivningar -6 234 -6 091 
 Nedskrivningar 0 -148 
 Försäljningar  0 -25 
 Utgående värde 105 350 108 870 
    
 Publika fastigheter   
 Ingående värde 27 017 22 062 
 Årets investeringar 7 047 5 765 
 Avskrivningar -1 034 -871 
 Justerat värde (rättelse mot annan katergori) 0 61 
 Utgående värde 33 030 27 017 
    
 Fastigheter för annan verksamhet   
 Ingående värde 57 700 53 796 
 Årets investeringar 6 881 6 998 
 Avskrivningar -3 180 -3 095 
 Nedskrivningar  -908 0 
 Utgående värde 60 493 57 700 
    
 Exploateringsmark   
 Ingående värde 7 915 8 046 
 Årets investeringar 0 71 
 Avskrivningar 0 0 
 Försäljningar 0 -246 
 Justerat värde (rättelse mot annan kategori) 0 44 
 Utgående värde 7 915 7 915 
    
 Summa mark, byggnader o tekniska anläggningar   
 Ingående värde 213 877 206 824 
 Årets investeringar 16 642 17 477 
 Avskrivningar -10 501 -10 110 
 Nedskrivningar -908 -148 
 Försäljningar 0 -271 
 Justerat värde (rättelse mot annan katergori) 0 105 
 Summa utgående värde 219 110 213 877 
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Not  2007 2006 
    

8 Maskiner och inventarier   
 Maskiner   
 Ingående värde 767 1 053 
 Årets investeringar 33 0 
 Avskrivningar -281 -286 
 Utgående värde 519 767 
    
 Inventarier   
 Ingående värde 5 870 13 113 
 Årets investeringar 1 835 2 472 
 Avskrivningar -1 409 -1 780 
 Nedskrivningar 0 -7 935 
 Försäljningar 0 0 
 Utgående värde 6 296 5 870 
    
 Bilar och andra transportmedel   
 Ingående värde 578 832 
 Årets investeringar 909 256 
 Avskrivningar -240 -295 
 Nedskrivning -23 0 
 Försäljningar 0 -215 
 Utgående värde 1 224 578 
    
 Konst   
 Ingående värde 0 8 
 Nedskrivning 0 -8 
 Utgående värde 0 0 
    
 Summa maskiner, inventerier m m   
 Ingående värde 7 215 15 006 
 Årets investeringar 2 777 2 728 
 Avskrivningar -1 930 -2 361 
 Nedskrivningar -23 -7 943 
 Försäljningar 0 -215 
 Summa utgående värde 8 039 7 215 
    

9 Finansiella anläggningstillgångar   
 Aktier och andelar   
 Aktier och andelar i externa föreningar och företag 62 62 
 Aktier i AB Älvkarlebyhus 5 000 5 000 
 Aktier i Älvkarleby Kommunhus AB 2 650 2 650 
 FSF AB 2 000 0 
 Summor aktier och andelar 9 712 7 712 
    
 Obligationer och värdepapper   
 Revers Gästrike Räddningstjänst 777 777 
 Övriga värdepapper 20 20 
 Summor obligationer och värdepapper 797 797 
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Not  2007 2006 
    
 Långfristiga fordringar   
 HSB BRF 203 107 167 
 Revers Älvkarleby Kommunhus AB 24 493 25 261 
 Summor långfristiga fordringar 24 600 25 428 
    
 Grundfondskapital Stiftelsen Älvkarlebyhus 17 17 
 Summa finansiella anläggningstillgångar 35 126 33 954 
    

10 Fordringar   
 Kundfordringar 6 296 3 886 
 Fordringar hos anställda -110 -20 
 Kortfristig del av långfristig fordran 828 828 
 Momsfordringar 4 774 2 313 
 Interimsfordringar 17 843 16 731 
 Övriga kortfristiga fordringar 5 552 12 660 
 Upplupna ränteintäkter   
 Summa fordringar 35 183 36 398 
    

11 Kortfristiga placeringar   
 Aktier och andelar 906 887 

 Obligationer och förlagsbevis 2 2 

 Summa kortfristiga placeringar 908 889 
    

12 Kassa och bank   
 Kontantkassa 10 7 
 Plusgiro 40 1 451 
 Bank 15 665 12 725 
 Summa kassa och bank 15 715 14 183 
    

13 Eget kapital   
 Ingående värde 81 671 74 861 

 Direktbokning mot eget kapital 1/ 0 -1 240 
 Årets resultat 10 108 8 050 

 Utgående värde 2/ 91 779 81 671 
    

1/ Fr o m 2006 bokförs övertids- jour- beredskaps- m fl ersättningar för december 
(betalas ut i januari året efter) som upplupen kostnad. Förändringen under 2006 
har bokförts via resultaträkningen, medan upplupna ersättningar t o m 2005 
bokförts direkt mot eget kapital (påverkade inte årets resultat) 

  

    

 2/ Varav underhållsfond Sandören 534 595 
14 Pensioner   

 Pensionsavsättning vid årets början 7 009 5 731 
 Under året intjänad förmånansbestämd ålderspension 1 459 -508 
 Under året intjänade pensioner 547 1 339 
 Grundändring 442 449 
 Tilläggsbelopp FÅP 0 285 
 Nya efterlevandepensioner 0 103 
 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 351 237 
 Nya utbetalningar under året -398 -342 
 Övriga poster 47 -285 
 Summa avsatt till pensioner vid årets slut 9 457 7 009 
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Not  2007 2006 
    
 Aktualiseringsgrad vid beräkning av pensionsförpliktelser 0,75 0,70 

 

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

    
 Löneskatt på pensioner   
 Särskild löneskatt vid årets början 1 700 1 390 
 Årets ökning av särskild löneskatt 594 310 
 Särskild löneskatt vid årets slut 2 294 1 700 
    

15 Övriga avsättningar   
 Omstruktureringskostnader för uppsagd personal inom   
 vård och omsorg samt städ- och kostverksamhet.   
 Avsättningen inkluderar påslag för personalomkostnader/   
 löneskatt:   
 Ingående värde 1 600 2 889 
 Inanspråktaget under året -416 2 742 
 Återfört till driften -458 0 
 Avsatt under året 0 1 453 
 Summa avsättningar omstruktureringskostnader 726 1 600 
 Sluttäckning av deponier:   
 Ingående värde 2 450 3 800 
 Inanspråktaget under året 0 1 350 
 Avsatt under året 0 0 
 Summa avsättningar sluttäckning deponier 2 450 2 450 
    

 Summa övriga avsättningar */ 3 176 4 050 
    

 

*/  För både omstruktureringskostnader och sluttäckning deponier gäller 
att utbetalningarna kommer att i huvudsak ske under 2007-2008   

    
16 Långfristiga skulder   

 AB Älvkarlebyhus 10 600 11 400 
 Banker 104 975 103 015 
 Övriga kreditinstitut 13 917 24 003 
 Summa långfristiga skulder 129 492 138 418 
    

17 Kortfristiga skulder   
 Kortfr. del av långfr.upplåning(amort året efter boksl.året) 9 098 8 748 
 Leverantörsskulder  15 125 19 039 
 Momsskuld 9 0 
 Personalens källskatter 4 243 4 345 
 Sociala avgifter 4 875 4 514 
 Upplupna löner timvikarier inkl personalomkostnader 3 215 3 125 
 Upplupna semesterlöner inkl personalomkostnader 17 106 16 726 
 Upplupna räntekostnader 458 225 
 Upplupen pension individuell del inkl löneskatt 8 851 8 033 
 Interimsskulder 14 931 8 885 
 Övriga kortfristiga skulder 30 83 
 Summa kortfristiga skulder 77 941 73 723 
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Not  2007 2006 
    

18 Årets investeringar   
 Årets investeringar framgår av investeringsredovisningen.   
    

19 Försäljning av materiella anläggningstillgångar   
 Övriga fastigheter (delar av) 0 166 
 Fordon 0 215 
 Summa försäljning av materiella anl tillgångar 0 381 
    

20 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   
 Älvhälsan 0 200 

 Summa försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 200 
    

21 Investering i finansiella anläggningstillgångar   
 FSF AB 2 000 0 
 Summa inv finansiella anläggningstillgångar 2 000 0 
    

22 Minskning av långfristiga fordringar   
 Älvkarleby Kommunhus AB 768 768 
 HSB BRF 203 60 60 
 Summa minskning av finansiella anl tillgångar 828 828 
    

23 Ansvarsförbindelser pensioner    
 Ingående pensionsskuld 137 459 125 605 
 Ränteuppräkning 2 718 3 768 
 Prisbasbeloppsuppräkning 3 050 2 569 
 Utbetalningar -5 020 -5 716 
 Grundändring 28 647 9 083 
 Aktualisering 454 553 
 Övrig post 0 1 597 
 Ansvarsförbindelse per 31 december 167 308 137 459 
 Löneskatt 24,26 % 40 589 33 348 
 Summa ansvarsförbindelser pensioner 207 897 170 807 
 Aktualiseringsgrad vid beräkning av ansvarsförbindelse 75% 70% 
    

24 Borgensförbindelser   
 Kommunala bolag  112 210 165 511 
 Kommunalt förlustansvar 40 % av låneskulden 538 695 
 Bostadsrättsföreningar 8 809 8 809 
 Övriga borgensförbindelser 1 124 1 234 
 Summa borgensförbindelser 122 681 176 249 
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NOT 24 - specificeringar 
 
Hantering av kommunens borgensförbindelser 2006 inkl riskbedömning 
Allmänt 
Älvkarleby kommun har per 2007-12-31 tecknade borgensförbindelser på 122,7 mnkr vilket fördelar sig på AB 
Älvkarlebyhus (98 mnkr), Älvkarleby Kommunhus AB (9,8 mnkr), Älvkarleby Fjärrvärme AB (4,5 mnkr), 
Bostadsrättsföreningar (8,8 mnkr), egna hem (0,5 mnkr) samt övriga (1,1 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 2008. 
 
Älvkarlebyhus AB 
Kommunens bostadsbolag ingår idag i kommunkoncernen vilket innebär att kommunstyrelsen har en god insyn och 
kan påverka styrning och ekonomihantering. Med anledning av bolagets resultat, likvida situation samt kommunens 
styrmöjligheter anses risken låg att kommunen blir skyldig att infria sina borgensförbindelser.  
 
Bostadsrättsföreningar 
Under de senaste åren har kommunen inte varit tvungen att infria ingångna borgensåtaganden för 
bostadsrättsföreningar.  
 
Egna hem 
Även för ”egna hem” som kommunen borgat för, inhämtas uppgifter från kreditgivarna för att löpande följa 
utvecklingen. Kommunen har under senaste åren varit mycket restriktiv i att besluta om ytterligare 
borgensåtaganden. Detta har lett till att borgensförbindelserna successivt minskat och nu uppgår till relativt små 
belopp. 
 
Nedan följer en specificering av de borgensförbindelser som Älvkarleby kommun har idag: 
 
Gäldenär Beslut                                   Ursprungsbelopp (tkr)                     Skuld 2007-12-31 (tkr)   
 
AB Älvkarlebyhus Kf § 361                                            150 000                  98 000
  
 Dnr 125/05.045  
 
Folkets hus Skutskär Kf § 21 200  12,5 
 Dnr 278 
 1988/267 
 
Älvkarleby ridklubb               Kf § 150 700  329 
 Dnr 46/00.821 
 
Älvkarleby golfklubb Kf § 14 1 200   782 
 Dnr 43/1985 
 006.387 
 
Älvkarleby Kommunhus AB    9 760 
   
Älvkarleby Fjärrvärme AB    4 450
  
 
Brf Milan 2 Kf § 132 1 900  1 900 
Amortfritt rotlån Dnr 215/1986 
 006.260     
 
HSB BRF 203 Boda Kf § 297 6 909  6 909     
 Dnr 257/85    
  
 
Summa                   160 909                                       122 143  
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ANSVARSFÖRBINDELSER 
 
Kommunala ansvarsförbindelser för statligt kreditgaranterade bostadslån per  
31 december 2007. 
 
 
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 1 174  470 
 
 
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 171 68 
 
 
 
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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Driftredovisning (tkr) 
Redovisning 

2007 
Redovisning 

2006 
Avvikelse mot 

budget 2007 

Intäkter 0 0 0 

Kostnader 540 483  10 

Nettokostnader 540 483 10 
 
Kommunens revisorer lämnar härmed redogörelse 
för sin verksamhet och för användningen av 2007 
års anslag.  
 
Utöver denna verksamhetsberättelse kommer 
revisorerna, i enlighet med kommunallagens  
bestämmelser, att efter granskning av kommun-
koncernens årsredovisning för 2007, avlämna 
särskild revisionsberättelse till fullmäktige. 

Ekonomi 

För 2007 års granskningsarbete erhöll revisorerna 
ett anslag om totalt 550 tkr. De bokförda 
kostnaderna för verksamheten uppgår till 540 tkr. 

Verksamhet 

Kommunens revisorer har under 2007 genomfört 
granskande och främjande revision inom ramen för 
god revisionssed. 
 
För revisorernas granskning gäller kommunallagen 
och av fullmäktige antaget revisionsreglemente.  
 
Enligt kommunallagen skall revisorerna pröva om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll 
som görs inom nämnderna är tillräcklig. 
 
Revisorerna ska varje år, i revisionsberättelsen, 
uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder 
och styrelser samt enskilda ledamöter i dessa. 
 
Revisorerna har genomfört följande aktiviteter för 
att skapa underlag för bedömningen: 
 
Granskning av nämndernas och 
styrelsens ansvarsutövande 
Med ansvarsutövande avses nämndens/ 
styrelsens aktiva åtgärder för att styra, följa upp 
och kontrollera verksamhet och ekonomi. 
 

 
Granskning av årsredovisningen och 
delårsrapport 
Kommunernas årsredovisning regleras i den 
kommunala redovisningslagen och det ankommer 
på den kommunala revisionen att bedöma om 
redovisningen skett enligt denna lag och om 
redovisningen ger en rättvisande bild av 
kommunens resultat och ekonomiska ställning. 
 
Fördjupade granskningsprojekt 
I de fördjupade projekten granskas utvalda delar 
av verksamheten. Följande projekt har genomförts 
under år 2007: 
 

⇒ Granskning av socialnämndens 
ansvarsutövande. 

⇒ Granskning av IT i skolan. 

⇒ Granskning av rutin för leverantörs-
fakturor. 

⇒ Granskning av rutin för delegationer. 
 
Löpande granskningsarbete 
Revisorerna har följt nämndernas och kommun-
styrelsens verksamhet genom studiebesök, träffar 
med förtroendevalda och tjänstemän, 
protokollsgranskning samt uppföljningar av 
tidigare granskningar och genomfört mindre 
granskningar föranledda av revisorernas iakt-
tagelser. 
 
Revisorerna har haft 11 sammankomster under 
2007 för att avhandla dels granskningen av års-
redovisningen för 2006, dels övrig granskning 
enligt planen för 2007. 
 
Revisorernas biträdes i sitt arbete av Komrev inom 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers enligt särskilt 
avtal. Upphandling av biträdestjänster skedde 
under 2006. Komrevs revisionskonsulter har utfört 
granskningar och uppföljningar i enlighet med våra 
uppdrag. Komrev har också svarat för den 
administration som är förknippad med 
revisorernas verksamhet. 
 
För revisorerna: Kenneth Holmgren, ordförande 
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Driftredovisning (tkr) 
Redovisning  

2007 
Redovisning  

2006 
Avvikelse mot 

budget 2007 

Intäkter 68 119 60 621 414 

Kostnader 123 211 113 490 -167 

Nettokostnader            55 092 52 869 247 

 
Driftprojektredovisning (tkr) 

Redovisning  
2007 

Redovisning  
2006 

Avvikelse mot 
budget 2007 

Intäkter 114 122 114 

Kostnader 819 557 -579 

Nettokostnader 705 435 -465 

Ansvarsområde 

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

Budgetutfall 

Driftredovisning 
Skutskärs idrottsplats redovisar underskott, 
framförallt p.g.a. höga elkostnader.  Gatubelys-
ningens utfall blev - 0,3 mnkr. Det är kostnader för 
skador/tilläggsarbeten, kabelfel m m. 
  
Exploateringsfastigheternas redovisar 1,0 mnkr i 
överskott, beroende på icke budgeterad tomt-
marksförsäljning på Rotskär. 
 
Vatten och avlopps bokslut blir nästintill ett 
nollresultat med 100 % täckningsgrad. Kost-
naderna blev höga p.g.a. nedskrivning av anlägg-
ningstillgångar, men det uppvägs bl a av 
anslutningsavgifter för sålda tomter på Rotskär och 
Falludden.  
 
AB Älvkarlebyhus’ kostnader för förvaltning av 
kommunens fastigheter för drift och underhåll 
redovisar ett överskott på 1,0 mnkr. Tillsammans 
med ett överskott på 0,2 mnkr för kommunens 
egen fastighetsdel, redovisas ett totalt överskott på 
1,2 mnkr, vilket reglerats mot nyttjande 
förvaltningar.  
 
Ekonomiavdelningen redovisar ett överskott på 1,0 
mnkr. Internt försäkringssystem gav ett överskott 
på 0,2 mnkr. Enligt beslut i fullmäktige förs 
överskottet över till 2008. IT-verksamheten gav ett 
utfall på 0,5 mnkr, främst beroende på överskott på 
0,3 mnkr för lägre internränta vid nedskrivning av 
bredbandsinvesteringar i bokslut 2006. Överskottet 
motsvaras av samma underskott på finansförvalt-
ningen. Ett anslag på 0,1 mnkr för dokumentation  

 
 
av redovisningssystemet togs inte i anspråk. 
Personalkostnaderna blev lägre än budgeterat 
med anledning av sjukskrivningar och uttag av 
tidigare sparade semesterdagar. 
 
Driftprojektredovisning 
Projektet ”Resurscentrum för kvinnligt entrep-
renörskap” är inte budgeterat, vilket förklarar den 
kraftiga budgetavvikelsen.  
 
Investeringsbudget 
Den totala investeringsbudgeten är på 26,0 mnkr 
varav 7,9 mnkr är tilläggsanslag från 2006. För-
brukat är 18,2 mnkr.  
 
Större projekt som har utförts i år är projektering 
för ombyggnation av Rotskärsskolan, fortsättning 
på projektet ny tändningsanläggning och elmätare 
för vägbelysningen, sanering av va-ledningar, 
tågstopp i Älvkarleö och Marma, ombyggnation av 
Fjärilsvägen, va- och gatuarbeten Rotskär, 
försköning Bodaån, ombyggnation av Skutskärs 
reningsverk, ombyggnation av pumpstationer och 
närvärme till Sörgärdets skola, Östangård samt 
Lindgården.  
 
Hiss i kommunhus påbörjades i slutet av året och 
beräknas klart i maj 2008. Inköp av grävmaskin 
och värmepump kommunförråd har inte utförts 
2007. 1,1 mnkr för serverkonsolidering inom IT har 
inte nyttjats i avvaktan på en eventuell samverkan 
med grannkommun. 
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Mål och måluppfyllelse 

∗∗∗∗ Utveckla och finna samverkansformer 
för att säkra verksamheternas kvalitet till 
lägre kostnader 

Uppfyllelse 
Ett arbete för en eventuell sammanslagning av va-
verksamheten i Älvkarleby kommun och 
gästrikekommunerna (utom Sandviken) i aktie-
bolag håller på att slutföras. Beslut tas under våren 
2008.  
 
Kontakter har tagits med grannkommuner för en 
eventuell IT-samverkan. En samverkan kan ge 
effekt tidigast under 2008. 
 
Det är ännu för tidigt att svara på, om målet 
kommer att uppnås.  
 
∗∗∗∗ Få fler kommunmedborgare att enga-
gera sig i kommunala angelägenheter 

Uppfyllelse 
Kommunen har tillsammans med ett 40-tal andra 
kommuner deltagit i ett kvalitetsprojekt. 
Erfarenheter från detta projekt ska användas för att 
bättre informera och engagera kommun-
medborgarna. Det är ännu för tidigt att säga, om 
målet kommer att uppnås. 
 
∗∗∗∗ Förbättra näringslivsklimatet så att 
företagsetableringen ökar 

Uppfyllelse 
Det lokala och regionala arbetet med att utveckla 
turist- och näringslivsfrågorna i kommunen 
fortsätter i enlighet med den fastställda marknads- 
och verksamhetsplan som avdelningen upprättat. 
Hög prioritet har lagts vid att skapa mötesplatser 
för lokala företagare samt att regelbundet 
producera och distribuera nyheter till de drygt 400 
privata företag som finns i Älvkarleby kommun.  
 
Älvkarleby kommuns uppgång på Svenskt 
Näringslivs ranking av de svenska kommunerna 
avseende näringslivsklimatet, visar att vi är på rätt 
väg. (Se vidare i förvaltningsberättelsen.) Målet är 
av den arten, att kommunen ständigt måste arbeta 
mot det. 
.  

 
 
∗∗∗∗ Skapa en bra arbetsmiljö, såväl psykosocial  
som fysisk, och därigenom minska sjuk- 
skrivningarna 

Uppfyllelse 
Den positiva trenden med minskad sjukfrånvaro 
har tyvärr brutits. Arbetet med att minska 
sjukfrånvaron kommer att fortsätta, bl a tillsam-
mans med den nya företagshälsovården. För 2007 
måste sägas, att målet inte har nåtts. 

Viktiga händelser 

Dragmossens deponi ska vara sluttäckt senast 
2008. Ca 1/3 är täckt. Diskussioner pågår med 
bygg- och miljöförvaltningen och Econova om fort-
satt täckning. Nya tågstopp i Marma och 
Älvkarleby byggdes under 2007 med invigning i 
januari 2008. 
 
Under perioden har en gemensam utbildningsserie 
hållits för både politiker och samtliga chefer under 
medverkan av Axel Danielsson.  
 
Ett kompetensutvecklingsprojekt med stöd av Mål 
3 medel pågick för all personal inom kommun-
styrelsens förvaltning. Projektet avslutades under 
hösten. Under våren genomfördes en arbets-
miljöutbildning för samtliga chefer och skydds-
ombud. 
 
Vårt avtal med Älvhälsan upphörde vid årsskiftet 
och i samband med detta har en upphandling 
genomförts. Ny utförare av företagshälsovården är 
AB Previa. 
 
Arbetet med att ta fram ett samverkansavtal 
fortskrider och planeras vara klart under 2008.  
 
Vid årsskiftet genomfördes rökfri arbetstid för 
samtliga verksamheter i kommunen. Beslutet 
omfattar även förtroendevalda. Stödåtgärder i 
samband med beslutet har erbjudits till den 
personal som önskar sluta röka. Flera har slutat 
att röka. Det förekommer också rättvise-
diskussioner utifrån olika gruppers bristande 
möjligheter att t ex använda sig av flextid för att 
kunna gå ifrån för att röka. Stödsamtal kan ges till 
nu rökande personal som vill försöka att sluta. 
 
Under året har bedrivits kompetensutvecklings-
insatser för chefer i bl a rehabiliteringsutbildning, 
arbetsrättsutbildning, krishantering och stöd. 
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Älvkarleby kommun deltar aktivt i näringslivs-
utvecklingen på regional nivå genom ett kontinuer-
ligt samarbete med näringslivsavdelningar i 
Uppland och Gästrikland samt regionförbundet i 
Uppsala län. Bl a har en kampanj genomförts för 
att uppmärksamma tillkomsten av nya 
sträckningen av E4 och utökningen av antalet 
turer på Upptåget. 
 
Lokalt anordnas med regelbundenhet frukost- och 
lunchmöten, temaseminarier med fokus på lokala 
företagare, föreläsningar samt enskilda 
företagsbesök. 
 
 

 
Från oktober köps konsumentvägledning från Kon-
sument Gävleborg. Åtgärden innebär en bättre 
service åt kommunmedborgarna. 

Framtiden 

Nya och förbättrade kommunikationer, det 
fortsätta arbetet med Dragon Gate, möjligheten till 
attraktivt boende är några faktorer som skapar 
goda associationer om bygden och som på sikt 
kommer att leda till ökad tillväxt. 
 
Under 2008 kommer kommunens webbplats att 
arbetas om, för att bli mer informativ och få en 
bättre layout.  

 
 
Nyckeltal   2005 2006 2007 2007 
(i kr om ej annat anges)     Budget 
    

Fastighet 

Kostnad per m2 lokalyta, totalt 610 637  622 649 
Kostnad per m2 lokalyta, underhåll, ext. 40 49 62 60 
Kostnad per m2 lokalyta, total drift 267 295 279 295 
 

Väghållning 

Kostnad per m2 kör- och gång/cykelväg, 
drift och underhåll 7,53 9,62 11,02 9,79 
Kostnad per belysningsstolpe, total 392 368 501 436 
 

Parker 

Kostnad per m2 parkyta, drift 6,31 5,39 5,91 5,42 
Kostnad per lekplats, total 10 319 7 286 10 857 11 381 
 

Vatten och avlopp 

Kostnad per abonnent, total 5 704 5 722 5 857 5 523 
Kostnad per meter ledning, total 25,53 23,48 22,95 22,17 
Vattenhantering: 
Förbrukad/levererad mängd, m3 751 000 797 700 853 000 774 000 
Uppumpad mängd, m3 1 182 655 1 254 552 1 220 978 * 
Antal vattenläckor 32 15 24 * 
Källaröversvämning 3 2 2 * 
 

Skutskärs IP 

Total kostnad (i tkr) 3 325 3 437 3 600 3 355 
Kostnad per invånare, total 368 379 395 368 
 
* Uppgifter saknas 
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Driftredovisning (tkr) 
Redovisning  

2007 
Redovisning  

2006 
Avvikelse mot 

budget 2007 

Intäkter 1 050 1 246 176  

Kostnader 4 468 4 220 134 

Nettokostnader            3 418 2 974 310 

 
Driftprojektredovisning (tkr) 

Redovisning  
2007 

Redovisning  
2006 

Avvikelse mot 
budget 2007 

Intäkter 6 0 6 

Kostnader 5 51 95 

Nettokostnader -1 51 101 
 

Ansvarsområde 

Bygg- och miljönämnden är en myndighet som bl a 
bevakar att lagar inom bygg- och miljöområdet 
följs. Nämnden har också ansvar i trafik- och 
naturvårdsfrågor. Den ger även service till 
kommuninvånare, företag, organisationer och 
annan offentlig förvaltning. 
  
Byggavdelningen svarar för bebyggelsereglering 
genom översikts- och detaljplanering samt 
bygglovshantering. Den har även ansvar för 
trafikfrågor, brandfarliga varor och cisterner. 
 
Miljöavdelningen har ansvar i hälsoskydds-, natur- 
och andra miljöfrågor samt energirådgivning. Den 
utövar bl a tillsyn enligt livsmedels- och 
djurskyddslagstiftningen, miljöbalken och andra 
lagar.  

Budgetutfall  

Utfallet har i allt väsentligt varit enligt budget. 
Nettokostnaderna blir delvis missvisande då 
förvaltningen har egna projekt med ett överskott på 
0,2 mnkr som önskas överföras till nästa års 
budget. Överskottet blir då 0,1 mnkr kronor. 
Överskottet har uppstått på grund av 
långtidssjukskrivningar och deltidsarbete.  

Driftprojekt 

Driftprojektbudgeten avser översiktsplan.  

Mål och måluppfyllelse 

Målet att ta fram en lokal anpassning av de 
nationella miljömålen är uppfyllt genom att 
kommunfullmäktige har antagit lokala miljömål för 
2007-2010. Målet att upprätta och ajour hålla en 
kommuntäckande översiktsplan har inte uppfyllts 
och därmed har heller inte målet,  

 
 
 
att upprätta god planberedskap för att skapa ett 
attraktivt boende, uppnåtts.  

Viktiga händelser 

Byggandet av tågstationer i Älvkarleby och Marma 
har förlöpt planenligt med invigning av stationerna 
i januari 2008.   
 
Planerna på utbyggnad av dubbelspår mellan 
Skutskär och Bomansberget har däremot 
förskjutits avsevärt.  
 
Arbete för att göra Bodaåns stränder i Skutskärs 
centrum mer tillgängliga och inbjudande för 
allmänheten har inletts. 
 
En omorganisation har skett för att prioritera och 
färdigställa översiktsplanen inom kommande året.  
 
Energirådgivningen har köpts av det lokala 
energikontoret Gävle-Dala Energikontor fram till 
och med årsskiftet. Nämnden köper juristtjänst till 
stöd i myndighetsutövningen. 

Framtiden 

Med tillkomst av pendeltågstrafik och utbyggnad 
av E4 och med en allmänt gynnsam ekonomisk 
utveckling kan en fortsatt efterfrågan på attraktiva 
tomter förväntas. En ny översiktsplan, grönplan 
och flera detaljplaner för bostadstomter ska 
färdigställas snarast möjligt.  
Intresset för etablering av vindkraft på land har 
ökat markant och torde komma att kräva ökade 
planeringsinsatser. 
Idag saknar kontoret kompetens inom djur-
skyddstillsynen. Ambitionen är att nå en  
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överenskommelse med någon grannkommun att 
köpa denna tjänst. Diskussioner förs på 
regeringsnivå om djurskyddstillsynen ska ske i 
statlig regi. 
 
Reach, en ny kemikalieförordning i EU, kan 
komma att få konsekvenser för hur och om 
kommunen ska sköta kemikalietillsynen.  
 
Energirådgivning kommer att fortsätta med 
rådgivning till privatpersoner och företag. Klagomål 
på vedeldning är relativt vanliga varför vi kommer 
att fortsätta att ingå i ett projekt som SMHI och ITM 
(Institutionen för tillämpad matematik) driver.  
Syfte är att ta fram en modell för beräkning av 
vedeldningens påverkan på luftföroreningshalten. 
 

 
Länsstyrelsen arbetar med ett naturreservats-
förslag som täcker större delen av Älvkarleby 
kommuns kuststräcka. Förutsättningar för ett 
kommunalt naturreservat på Rotskär samt norra 
delen av Holmarna utreds tillsammans med 
Upplandsstiftelsen.  
 
Klimatfrågan blir allt mer allvarlig och måste 
beaktas. Hot om översvämningar, erosion och 
kraftiga stormar kommer att påverka hur vi måste 
jobba med framtida planarbete. 
 

Miljöärenden 2006 2007 
Tillståndspliktiga 
 värmepumpar 72 33 

Radon  2005/2006 2006/2007 

≤200* 379 264 

≥200* 69 47 

   
   * 
200bq/m3 gränsvärde för statligt bidrag till 
åtgärder 

 

 
 
Inkomna ansökningar för bygglov/bygganmälan samt rivningslov/rivningsanmälan under perioden 
2001-2007 
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Driftredovisning (tkr) 
Redovisning  

2007 
Redovisning  

2006 
Avvikelse mot 

budget 2007 

Intäkter 5 446 4 969 2 045 

Kostnader 17 732 16 900 -1 931 

Nettokostnader            12 286 11 931 114 
 

Ansvarsområde 

Fritidsverksamhet:  
Stöd till kommunens föreningar, uthyrning/ bokning 
av kommunala lokaler, fritidsgårdsverksamhet, 
friluftsliv, lovverksamhet, övrig ung-
domsverksamhet. 
 
Biblioteksverksamhet:  
Huvudbibliotek, Boken kommer-verksamhet. 
Biblioteksservice till boende på Tallmon, arbets-
platsutlåning Stora Enso samt utlåningssnurror i 
allmänna lokaliteter runt om i kommunen. 
 
Kulturverksamhet:  
Teater-, musik-, kulturprogram och utställningar. 
 
Flyktingmottagande:  
Organisera mottagande och introduktion för 
kommunplacerade flyktingar. 
 
Resursgruppen:  
Samordnarfunktion för resursgruppen 

Årets resultat 

2007 års totala utfall visar ett överskott på 0,1 
mnkr. Större avvikelse uppvisar verksamheten 
administration som har ett överskott på 0,3 mnkr, 
beroende på en långtidssjukskrivning. 
Biblioteksverksamheten har ett underskott på 0,2 
mnkr. Ombyggnad av bibliotekets informationsdisk 
och dessutom omläggning av golv i hela lokalen 
har medfört ett stort merarbete som krävt 
extrapersonal.  

Mål och måluppfyllelse 

∗∗∗∗Kommunens invånare ska ha tillgång till 
ett aktivt liv för att bidra till att minska 
ohälsotalen i kommunen 

Uppfyllelse 
Det är svårt att mäta om verksamheten har bidragit 
till att minska ohälsotalen i kommunen.  
 

 
 
 
∗∗∗∗Utbudet av aktiviteter och arrangemang 
ska öka eller åtminstone bibehållas 

Uppfyllelse 
Vi svarar mot uppsatta mål. Utbudet av aktiviteter 
har ökat.  
 
∗∗∗∗Biblioteket och dess utbud ska öka sin 
tillgänglighet och öka sin del i det 
livslånga lärandet 

Uppfyllelse 
Vi jobbar vidare för att göra biblioteket tillgängligt 
med fokus på brukaren. Vi har god service till de 
studerande och den nya informationsdisken 
kommer att vara anpassad för rullstolsburna vilket 
den nuvarande inte är. Se också under 
biblioteksverksamhet och pågående projekt. 

Viktiga händelser 

Fritidsverksamhet 
Team 789-verksamheten fortsätter enligt uppsatta 
mål.   
 
Till skolavslutningen i Furuvik sålde vi 235 biljetter. 
Vi stod för busstransporter hem från Furuvik. 
 
Tjugonio föreningar ordnade aktiviteter för barn och 
ungdomar under sportlovet via årets Laxpass 
sportlovsprogram, som delades ut till skollediga 
ungdomar.  
 
Tjugonio föreningar ordnade också aktiviteter 
under sommarlovet via Laxpasset sommarhäfte, 
som delades ut till skollediga ungdomar. 
 
Tillsammans med SISU anordnades i oktober en 
föreningsträff, ”Idrottsbuffe med föreläsning”. 
Uppslutningen var stor och träffen var mycket 
uppskattad. 
 
72 föreningar tecknade avtal med Kultur och 
fritidsnämndens föreningsutskott. 
 
Nordupplands skoterklubb sköter Upplandsleden 
etapp 11, enligt skötselplan. 
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Föreningskonferens 27-28 april. 45 personer 
representerade 21 föreningar. Resan gick till 
Åland. Temat var ”Folkhälsa”.  Mycket uppskattat! 
 
Träffpunkten på sporthallen Rotskär har haft öppet 
enligt avtal med Skutskärs IBK. Träffpunkten har 
varit välbesökt av ungdomar. I februari tillsattes 
fritidsledartjänsten på Träffpunkten. 
 
Verksamheten är under utveckling. Sommaröppet 
under juli och lägerresa till västkusten i augusti. 
Under hösten har besökssnittet varierat mellan 30-
60 besökare per kväll och öppettiderna på fredagar 
har ändrats till 17.00 – 23.00. Verksamheten har 
innehållit: relationsskapande arbete, turneringar i 
många former, frågesport, filmvisning, tjejkvällar, 
2st discon, resa till bilsportmässan, bollsport, 
karaokekväll mm.     
 
Fritidsgården Oasen har varit öppen tisdag-torsdag 
13.00-21.00 och fredagar 13.00-23.00, med i snitt 
ca 50-60 besökare per dag i en väl fungerande 
verksamhet. Förutom sommarlovet (stängt) har 
Oasen öppet alla lovdagar (vardagar) Exempel på 
aktiviteter: målarkurs, pingis, biljard, innebandy, 
fotboll, badresa, frågesport, påsksmällen, 
Luciacupen, skidresa, Gröna Lund resa m.m. 
 
Biblioteksverksamhet 
Arbetet med Medieplanen fortskrider som planerat.  
 
Under början av året samlade vi vårt 
försäljningsmaterial i en hörna som vi kallar ”Lilla 
Butiken” och som uppmärksammas en hel del. 
 
Nytt golv har lagts i bibliotekslokalen. Ny 
informationsdisk har köpts in. Vissa omflyttningar 
har gjorts ur tillgänglighetsperspektiv med 
anknytning till projekten ”I lust med glöd” och ”Det 
frågeorienterade biblioteket”. Projektet ”Det 
frågeorienterade biblioteket” ordnade en tredagars 
studieresa till Amsterdam i augusti. Två personer 
från biblioteket deltog i denna inspirerande resa.  
 
Den nya entrén med vindfång ut mot trädgården är 
på plats, men arbetet ej helt slutfört. 
 
Sex grupper från BVC föräldrautbildning har varit 
på besök och fått gåvoböcker.    
 
Inom projektet LekaSpråkaLära har man fortsatt 
med besök av barngrupper från två 
förskoleavdelningar på biblioteket. Det har också 
satts upp utställningar och hållits föräldramöten på 
biblioteket inom LekaSpråkaLära. 
 
 
 
 

 
Skolbiblioteksgruppen och förskolans bokombud 
har träffats varje termin. 
 
Sexårsvisningar har pågått under april-maj. Årskurs 
5 har kommit på biblioteksundervisning.  
 
Lästävlingen Bokjuryn 2006 har engagerat 
förskolans 5-åringar och år 4 och 7 i skolan.   
 
Författaren Dan Höjer besökte alla elever i åk 5. 
 
Vecka 12-13 fanns Btj:s vandringsutställning av 
barn- och ungdomsböcker på biblioteket. 
Förskollärare och lärare erbjöds på bokprat vid två 
tillfällen. Fyra skolklasser kom på besök och fick 
boktips kring utställningen. 
 
Skolklasser har kommit på bokprat. Skolan och 
förskolan har också haft möjligheten att få 
färdigplockade bokkassar. 
 
Biblioteket har tagit emot tre praoelever. 
 
Musiklek, pyssel och barnteater har erbjudits vid 
elva tillfällen. Tävlingar för barn har pågått under 
lovveckorna på barnavdelningen. Astrid Lindgren 
100 år firades under Barnboksveckan. 
 
Gåvoböcker delas ut till alla 4 och 6-åringar. 
 
Biblioteket har hjälpt skolbiblioteken i Bodaskolan 
och Jungfruholmens skola med översikt och 
gallring av bokbeståndet. 
 
SeniorNet-föreningen har fortsatt sin verksamhet 
på biblioteket med träffar 2 gånger i veckan. 
 
Talboksmöten har ägt rum . Där tipsade vi om ny 
teknik och nyutkomna talböcker samt 
storstilsböcker för berörda låntagare. 
 
Vi har haft information och boktips om LL-böcker 
för personal i gruppboende. 
  
Information om Boken kommer verksamheten har 
givits till personal på Östangård och till Älvteamet. 
En hylla med böcker att låna har installerats på 
Östangård för boende, anhöriga och personal. 
 
Kulturverksamhet 

Utställningar:  
Konstfrämjandets ”Grafik & akvarell” vid två 
tillfällen, fotoutställning ”Kulturbärande trappor och 
sköna landskap”, Jungfruholmens förskola 
LekaSpråkaLära samt Ytterharnäs förskola och 
skola på tema Träd, Vårsalong, Förettan på  
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Friskolan ”Majas alfabetssånger”, industriledaren E 
J Ljungberg samt skolkort och alster från yrkes- 
och industriskolor, ”Älvkarleby Natur” i samarbete 
med Hyttö Naturskola, fotoutställning av 
naturfotograf Emma Johansson, bildutställning av 
Clifford Folkesson.                                                                                                                                                                                                                              

Föreläsningar:  
Fyra på tema Energi och Balans i samarbete med 
Villa Harmoni, Rockens Historia med Ingemar 
Dunker. 

Konserter:  
Sju konserter (klassikt, folkmusik och jazz) i 
samarbete med Musik i Uppland. 

Barn och ungdom:  
Kulturkul på lördagar med barnteater, pyssel  
och musik, blueskonsert Gary Primich på 
Rotskärsskolan för åk 9, berättarteater ”Nils 
Holgersson” för upp till åk 9, teater ”Apberget” för 
åk 7 och 8 (samarrangemang med Ä’by Riksteater-
förening), dansföreställningar ”Sagan om ingen” för 
åk 4, 5 och 6, underhållning på Förskolans dag, 
cirkus- och konstskola på nationaldagen, 
musikunderhållning på Fallens dag, Clownen 
Manne för förskolorna. 

Övrigt: 
Nationaldagsfirande, Linnéjubileum, Kulturhusens 
Dag/Marma läger, musiklyssning Anders Nybergs 
samling, En dag för världens barn i samarbete med 
Swera och föreningar; bildarkiv uppbyggnad. 
 
Flyktingverksamhet 
Integrationsverket lades ned 070630. Det är nu 
Migrationsverket och Länsstyrelsen som handhar 
Integrationsverkets tidigare uppgifter. 
 
I december skrevs ett tilläggsavtal där kommunen 
förbinder sig att ta emot flyktingar till och med 
2009.  
 

 
Vid årets slut hade 32 personer tagits emot, i 
huvudsak personer från Irak. Under året har två 
cafédagar ordnats på biblioteket i samarbete med 
Swera och andra frivilliga föreningar i kommunen. 
Dagarna var mycket välbesökta.  
 
Under hösten har språkkaféet varit en trevlig 
mötesplats för nyanlända och frivilliga 
kontaktpersoner.  
 
I samarbete med Älvkarleby Skutskärs aktiva 
kvinnor har vi ordnat en matlagningskurs för en 
grupp kvinnor som fått lära sig att laga svensk mat. 
I höstas gavs alla nyanlända en möjlighet att åka 
med på en guidad busstur i kommunen. 
 
Flyktingmottagningen har under året flyttat till 
lokaler på Centralgatan 10 A.  
 
Resursgruppen 
Resursgruppen träffas regelbundet. 
 
Arbetet är liksom tidigare inriktat på samverkan, 
samordning och planering av förebyggande 
insatser för barn och ungdom. Konsultationer görs 
också för skol- och socialtjänstpersonal. I övrigt är 
verksamheten inriktad på samtal i olika former, 
(individuella, familjesamtal och nätverkssamtal) 
som aktualiserats av den enskilde, skola, 
socialtjänst och flyktingmottagning. Utöver detta 
ges också handledning enskilt eller i grupp. 
 
Ansökan om medel har gjorts för projekt som 
handlar om att uppnå en gemensam utgångspunkt 
för hantering av frånvaro i skolan. Dessutom 
handlar projektet om att utveckla metoder att få 
barn som inte går i skolan att komma dit. 
Resursgruppen har nått ett utökat samarbete med 
landstinget. (Habilitering, BUP och psykiatri) och 
kommer därför att ett antal gånger per termin att 
utökas med representanter från dessa institutioner. 
Verksamheten fortlöper som tidigare med 
konsultationer, handledning, utbildningar och 
individuella kontakter både med barn/ungdomar 
och vuxna. 
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Driftredovisning (tkr) 
Redovisning  

2007 
Redovisning  

2006 
Avvikelse mot 

budget 2007 

Intäkter 14 472 23 447 2 091 

Kostnader 182 464 179 997 -3 083 

Nettokostnader            167 992 156 550 -992 

Ansvarsområden 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för 
barnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, 
gymnasieskola, kulturskola. I form av intraprenad 
(KunDa) bedrivs vuxenutbildning med särvux, sfi, 
individuella programmet och uppdragsutbildning.  
 
Arbetsmarknadsåtgärderna avslutades i juni 2007. 

Budgetutfall 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett 
negativt utfall på 1,0 mnkr 
 
Förvaltningsadministrationen redovisar ett 
underskott på 0,1 mnkr som avser 25 % lärartjänst 
för deltagande i ”Kulturprojektet” i samarbete med 
högskolan i Gävle. Underskott med 1,8 mnkr inom 
förskola/familjedaghem beror bl a på ökade 
kostnader vid start av ny förskoleavdelning i 
Skutskär, återbetalning av statsbidrag för 
personalförstärkning i förskolan med 0,7 mnkr, 
avvecklingskostnader samt att beslutade 
neddragningar av vikariekostnader inte kunnat 
genomföras.  
 
Grundskola/obligatorisk särskola redovisar ett 
överskott på 1,0 mnkr förklaras av minskade 
internhyror med 0,3 mnkr och minskade kostnader 
för lärare och elevassistenter inom obligatoriska 
särskolan med anledning av färre elever med 0,7 
mnkr.   

Intraprenadens utfall för året 

Intraprenaden redovisar ett överskott med 1,7 
mnkr. Överskottet ska bl a användas till att under 
2008 och 2009 genomföra ett lärlingsprojekt och 
utveckla samarbetet med ”Ung företagsamhet” 
under 2008.  Inom grundläggande utbildning 
planeras att från hösten 2008 utöka 
undervisningen i flera ämnen och i flera grupper. 
Inom gymnasial utbildning kommer delar av 
överskottet att användas till köp av 
interkommunala utbildningar samt till fortbildning 
och förnyelse av dataprogram. 

Mål och måluppfyllelse  

Nedanstående måluppfyllelse utgår från barn- och 
utbildningsnämndens mål presenterade i mål- och 
budgetdokumentet. Varje skola och förskola 
presenterar varje år en lokal kvalitetsredovisning 
som visar i vilken grad enheten har nått de mål 
barn- och utbildningsnämnden beslutat. 
Kvalitetsredovisningen finns på respektive skolas 
hemsida samt en övergripande sammanställning 
på kommunens hemsida.  

∗∗∗∗Kunskap 

∗∗∗∗ Varje barn och elev skall ges möjlighet 
att inhämta kunskaper utifrån sina 
förutsättningar. Kunskapsmålet är att alla 
elever som lägst skall uppnå de nationella 
målen. 
 
∗∗∗∗ För att tillgodose arbetslivets behov 
skall insatser vidtas för att stimulera till 
ett större intresse för naturvetenskap och 
teknik bland kommunens unga. 

Uppfyllelse 
Under 2007 har ett kommunövergripande fortbild-
ningsprojekt gällande kunskapssyn, bedömning 
samt tolkning av läroplansmål genomförts. Syftet 
med projektet är ökad måluppfyllelse. Nämnden 
ser en positiv utveckling i lärarnas sätt att lyfta 
fram och samtala om mål och resultat till föräldrar 
och elever. Genom att tydliggöra och konkretisera 
kunskapsmålen för elever och föräldrar förväntar 
vi oss att höja kunskapsnivån.  
 
Inför nationella proven har ämnesnätverken och 
de lärare som genomför proven träffats i syfte att 
uppnå bättre bedömaröverensstämmelser. För att 
analysera resultaten och genomföra förbättringar 
träffar rektorerna, som har ansvar för 
ämnesnätverken, lärarna som genomför nationella 
prov vid regelbundna avstämningstillfällen. Av 
resultaten i nationella proven kan utläsas att 
samma elever återkommer med icke godkända 
resultat i flera av delmomenten i de olika ämnena. 
För de elever som inte uppnått målen har 
åtgärdsprogram upprättats. 
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Nationella ämnesprov för årskurs 5. 
 
 (Tabellen anger andelen elever i procent som bedöms ha 
uppnått målen i alla delprov år 2006-2007)  
 

 Svenska Matematik Engelska 

Skola 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

J-holmen     69   76    90    67    62    62 

Boda  75 71 72 76 75 83 

Sörgärdet  45 65 50 58 82 68 

 
Flera faktorer bidrar till att resultaten skiftar mellan 
åren. En viktig orsak är att elevkullarna har olika 
förutsättningar såsom olika grad av 
inlärningssvårigheter, lärarbyten, social 
problematik, nyanlända flyktingelever m m.  
 
Resultaten på nationella proven i skolår 9 visar att 
många elever inte når godkänt i läsförståelse.  
 
91,5 % av eleverna är behöriga till gymnasiet 
(totalt 118 elever) Förra året var 94,9 % behöriga, 
2005 90,2 % och 2004 95,0 %.  
  
        Gymnasiebehörighet i procent 
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Även i år nådde en elev maxpoäng = 320 (mycket 
väl godkänd i samtliga ämnen). Ingen elev var helt 
utan betyg men tyvärr hade nio elever 100 poäng 
eller mindre. 76 % av årets nior har nått målen i 
samtliga ämnen. Förra årets resultat var 79 %, 
2005-73 % och 2004- 77 %.  
 
För att kunna följa varje elevs kunskapsutveckling 
krävs bra dokumentation. Uppföljning och 
dokumentation av elevernas kunskapsutveckling 
förbättras efterhand utifrån de mätstationer som 
finns beslutade i Mål & Budgetdokumentet. 
 
För att göra elever och föräldrar delaktiga i 
kunskapsutvecklingen är Individuella 
UtvecklingsPlaner (IUP) ett viktigt hjälpmedel. Ett 
projekt med digitala IUP, där 8 föräldrar och  
elever kommunicerat med lärarna om elevens 
utveckling har genomförts. Lärare och föräldrar var 
nöjda och tyckte det blev lättare att ge och få 
information. 
 
 

 
För att utveckla barns läsglädje deltar några 
förskollärare tillsammans med barnbibliotekarien i 
ett projekt anordnat av Myndigheten för 
skolutveckling kallat ”Leka-språka-lära”. Intresset 
för läsning har ökat hos barn och föräldrar på de 
avdelningar som arbetar med projektet.   
 
Utökningen av antalet planerings- och 
fortbildningsdagar inom förskolan har givit god 
effekt, personalen tillgodogör sig innehållet bättre 
på dagtid. All pedagogisk personal inom förskolan 
har deltagit i två fortbildningsdagar med 
jämställdhet och språkutveckling som tema. 
Medvetenheten om förskolans betydelse för barns 
tidiga språkutveckling har ökat. 
 
Viktiga komplement till den traditionella 
undervisningen är Kulturskolan, dans och 
dramaverksamheten arbetar för att utveckla 
kroppsmedvetenheten, stärka det egna jaget samt 
ge social träning. Hyttö naturskolas 
utomhuspedagogiska inriktning är ett annat viktigt 
komplement.  
 
Från förskoleklass till årskurs 9 används NTA-
lådorna (Natur och Teknik för Alla). Intresset är stort 
bland både elever och lärare. Förutom att göra 
teknikämnet mera intressant och höja 
kunskapsnivån syftar NTA till att öka antalet 
sökande till naturvetenskapliga utbildningar. 
 
Inom KunDas verksamhet utgår undervisning och 
bemötande från varje individs behov, önskemål, 
förutsättningar och tidigare erfarenhet. 2007 
fortsatte 13 av 40 IV elever till ett nationellt 
gymnasieprogram, en viss ökning jämfört med 2006 
då 10 av 45 fortsatte.  Inom särvux har sökbilden 
förändrats, medelåldern har minskat från 45 till 35 
år. 
 
Antal kursdeltagare i grundläggande vuxenutbild-
ning har ökat markant sedan 2006 främst beroende 
på ökat antal flyktingelever som klarat sfi-undervis-
ningen. 
 

(Kunskapslyftet upphörde 2002-06-30) 

44

25

35

17

24

62

0

10

20

30

40

50

60

70

År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007



 
Barn- och utbildningsnämnd 

Ordförande: Ingela Andersson 
Förvaltningschef: Kerstin Brannerydh 

  34 

 

∗∗∗∗Demokrati/Värdegrund/Trygghet 

∗∗∗∗ Verksamheten skall genomsyras av en 
helhetssyn på barn och elever, utifrån en 
gemensam värdegrund. All personal 
skall vara trygg med denna 
gemensamma värdegrund.  
 
∗∗∗∗ Varje barn och elev skall bemötas med 
värme och respekt och ges trygghet. 
 
∗∗∗∗ Den demokratiska processen skall 
fokuseras inom verksamheten. Varje elev 
skall ha inflytande över sin utbildning. 
 
∗∗∗∗ Föräldrainflytandet skall finnas 
avseende verksamhetens planering, 
innehåll och utformning. Personalen 
skall ges möjlighet att aktivt delta i 
skolutvecklingen. 

Uppfyllelse 
Det har tagits fram en kommunövergripande 
likabehandlingsplanen, alla skolområden har varit 
delaktiga i arbetet. Likabehandlingsplaner för 
respektive skolområde håller på att utarbetas. 
Regler för struktur och god ordning är under 
utarbetande på de olika skolområdena. Kännedom 
om konsekvenserna och de sanktioner som vidtas 
har fått effekter i form av att betydligt flera elever 
ändrar sitt beteende. 
 
Värdegrundsarbetet genomsyrar på olika sätt allt 
arbete inom förvaltningen och många olika projekt, 
fortbildningar, kurser och pedagogiskt 
utvecklingsarbete pågår inom alla verksamheter. 
Syftet med detta är att alla elever och föräldrar ska 
uppleva skolan som en verksamhet där de känner 
trygghet och bemöts med respekt. 
 
Konstruktiva diskussioner i arbetslagen har 
medfört att samsynen ökat. Genomförda 
föräldrautbildningar har bidragit till ökat 
föräldrainflytande och tryggare föräldrar. 
 
Nedan följer en beskrivning av vad som 
genomförts under året. 
 
Pedagogisk personal inom förskola 1-5 år deltagit i 
PUG (PUG=Pedgogisk Utbildning i Grupp). 
Utbildningen, som sätter fokus på värdegrund och 
det egna förhållningssättet, leds av 
specialpedagog. Syftet är att uppnå ett aktivt, 
reflekterande, värdegrundsbaserat förhållningssätt 
till i första hand förskolebarnen och deras föräldrar, 
men också kolleger och samarbetspartners inom 
och utom den egna organisationen.  
 

All personal inom grundskolan har deltagit i en 
studiedag i ”rePULSE” (impulskontroll), 25 lärare  

 
 
 
har fått en fördjupad utbildning för att kunna 
handleda elever och ge dem verktyg att hantera sin 
ilska.  
 
Sju lärare har deltagit i två Komet-utbildningar. 
Komet är ett förhållningssätt och metod som 
handlar om hur lärare på ett positivt och effektivt 
sätt kommunicerar med elever. Målet är att minska 
problembeteendet i klassrummet, att öka elevernas 
motivation samt skapa bättre arbetsklimat för lärare 
och elever. Komet är även en föräldrautbildning, 
den har genomförts i två omgångar till ett femtontal 
mycket nöjda föräldrar. 
 
Inom COPE1 har en utbildning till föräldrar med 
barn i åldern 3-12 år genomförts, åtta föräldrar 
deltog.  
 
Kamratstödjare från Rotskärsskolan har utbildat 
några elever från skolår 5 och 6 på alla skolor, vilket 
innebär att alla skolor har egna kamratstödjare. 
 
Tjugo barn har deltagit i sommarkoloni, i första hand 
vid Sandika koloni i Östhammars kommun. 
 
En handlingsplan har upprättats för barn med 
psykiskt funktionshinder samt barn till föräldrar med 
psykisk sjukdom/funktionshinder. 
 
Kulturskolan bidrar till att eleven utvecklar och 
stärker sin självtillit, medmänsklighet och 
demokratiska värderingar.  
 
Det finns en god samsyn inom och mellan 
verksamheterna på KunDa som gagnar avsikten att 
skapa helhet i studierna. De studerande är mycket 
nöjda med bemötandet och inflytandet över sin 
utbildning på KunDa. Värdegrunden prövas i 
diskussioner och samtal i personalgrupperna och 
med de studerande. 

∗∗∗∗Kontinuitet 

∗∗∗∗Samsyn ska råda inom och mellan alla 
verksamheter för barn och elever från 
förskolan t o m gymnasieskolan. 
 
∗∗∗∗Målsättningen är att länka samman alla 
skolformer till ett livslångt lärande utifrån 
en gemensam syn på kunskap, utveckling 
och lärande. 
 
∗∗∗∗Skolan skall utveckla arbetssätt och 
arbetsformer som överensstämmer med 
de behov som samhället och näringslivet 
har.  

                                                 
1 The Community Parent Education Program 



 
Barn- och utbildningsnämnd 

Ordförande: Ingela Andersson 
Förvaltningschef: Kerstin Brannerydh 

  35 

Uppfyllelse 
Väl fungerande rutiner finns för övergångar mellan 
förskola-förskoleklass-grundskola. Målet är att öka 
tryggheten för eleverna. En kommunövergripande 
handlingsplan finns för övergång mellan åk 6 och 
7, denna revideras årligen. 
 
Specialpedagogerna arbetar från hösten 
övergripande, utifrån olika kompetenser, på alla 
skolorna. De arbetar för den ” Röda tråden”, 
förskola – åk F-6 – åk 7-9 (10). 
 
För att förbättra samsynen mellan förskolorna i 
kommunen genomförs regelbundet ”Kvalitets-
träffar” med representanter från samtliga för-
skoleavdelningar, de leds av rektorerna. 
 
KunDa:s byte av lokaler har medfört att de olika 
verksamheterna samverkar snabbare och 
effektivare. För Sfi-studerande har detta samarbete 
med flyktingmottagningen lett till ett ökat utbud av 
kurser och aktiviteter samt möjligheter till 
varierande studietakt.  

Intraprenaden 

För KunDa har bildandet av en intraprenad 
inneburit att en långsiktig ekonomisk planering 
med flexibilitet i systemet för kortare insatser  har 
skapats. Framförhållningen medger effektivt 
utnyttjande av resurser vid rätt tidpunkt. All 
personals delaktighet i utformandet av 
intraprenadorganisationen har medfört en ökad 
insyn samt ökat ansvar och intresse för hela 
verksamheten. Detta i sin tur har gynnat det goda 
arbetsklimatet och den goda samarbetsviljan.  

Viktiga händelser 

En tillfällig ”5-årsgrupp” öppnades under våren på 
Sörgärdets skola för att lösa det akuta behovet av 
förskoleplatser, detta blev en lyckad verksamhet. 
 
Särskolan flyttade till Bodaskolan vid 
höstterminens start och den nya förskoleavdelning, 
Mamma Mu, flyttade in på Trillingboda från en 
tillfällig lägenhet . 
 
Myndigheten för skolutveckling genomför till-
sammans med Högskolan i Dalarna en satsning på 
kvalitetsarbetet i förskolan. Vår kommun deltar i 
projektet.  
 
Skolverket genomförde sin inspektion av hela 
verksamheten under november, resultaten  
kommer i form av skriftliga rapporter under 
februari-mars 2008. Detta kommer att ge underlag 
för fortsatt utvecklingsarbete. 

 

Framtiden 

Hela organisationen avvaktar det beslut som ska 
tas av kommunfullmäktige i april 2008 avseende en 
ny skolorganisation från höstterminen 2010. De två 
läsåren till dess kommer att präglas av planering 
och organisationsförändringar inom hela 
förvaltningen samt av de ombyggnationer som 
diskuteras. 
 
För att få en mer heltäckande information från alla 
olika verksamheter har barn- och 
utbildningsnämnden beslutat att utöka och förändra 
uppföljningen från hösten 2008. Mätningarna ska 
bla omfatta kunskap utifrån målen för respektive 
årskurs, redovisning och uppföljning av resultat på 
satsningar som görs i de olika klasserna och 
avdelningarna, även den psykosociala miljön ska 
utvärderas. Nya mätinstrument för detta ska 
utarbetas under våren. 
 
Under 2008-2009 kommer läsning att vara 
prioriterad inom alla olika verksamheter, som en 
upptakt erbjöds en föreläsning ”Läsningens oanade 
betydelse”, med Leif Boork som föreläsare, en 
uppskattad kväll som drog många intresserade 
föräldrar. 
 
Föreläsning om EQ (EQ=emotionell intelligens) har 
genomförts under våren 2007, detta ligger till grund 
för fortsatt systematiskt arbete med EQ för att få 
detta som inplanerad tid på skolschemat. 
 
En skolbibliotekarie har anställts för att utveckla och 
bygga upp verksamheten främst på Rotskärsskolan. 
 
IV-programmet ska utvecklas genom att stödja 
elever som startar på ett nationellt program efter IV-
studier och genom en utveckling av kursutbudet för 
det stora antalet avhoppare som numera finns på 
IV. Ett projekt kring lärlingsutbildning har påbörjats 
för att öka antalet lärlingsplatser i kommunen. 
Utbudet av kurser och aktiviteter för sfi-grupperna 
ska utökas tillsammans med flyktingmottagningen. 
 
Under de kommande åren ser vi stora förändringar 
inom de åldersgrupper som barn- och 
utbildningsnämnden ansvarar för. Antalet 
grundskoleelever minskar medan antalet barn i 
förskola ökar, främst beroende av att andelen barn 
som nyttjar förskolan ökat kraftigt de senaste åren. 
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Nyckeltal    2006   2007 
 
Förskola 1-5 år 
Antal inskrivna barn (medel 15/2 och 15/10)   359   400 
Antal barn/årsarbetare (15/10)    5,8   6,1 
Bruttokostnad (kr) per barn   92 500  89 800 
 
Familjedaghem 
Antal inskrivna barn (medel 15/2 och 15/10)   14  verksamheten  
Bruttokostnad (kr) per barn   87 600  upphörde  070630 
 
Fritidshem 
Antal inskrivna barn (medel 15/2 och 15/10)   188   188 
Antal barn per årsarbetare (15/10)    18,8   18,7 
Bruttokostnad (kr) per barn   30 600  29 300 
 
Förskoleklass 
Antal inskrivna barn (medel 15/2 och 15/10)  66  65 
Antal årsarbetare per 100 elever (15/10)  5,4  5,2 
Bruttokostnad (kr) per barn  35 600 40 600 
 
Grundskola 
Antal inskrivna elever (medel 15/2 och 15/10)  810  737 
Antal pedagogisk personal per 100 elever (15/10)  8,3  8,2 
Bruttokostnad (kr) per elev  73 100 76 500 
Därav  lokalkostnad  13 000 14 800 
           skolmåltider   5 600  6 400 
           skolhälsovård   1 200  1 300 
           undervisning  35 500 36 400 
           skolbibliotek   380  400 
           läromedel   1 500  1 400 
 
Gymnasiet (interkom.ersättn., skolskjutsar, inack.ers.) 
Antal inskrivna elever (medel 15/2 och 15/10)  341  391 
Bruttokostnad (kr) per elev  93 000 94 900   
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Driftredovisning (tkr) 
Redovisning  

 2007 
Redovisning  

2006 
Avvikelse mot 

budget 2007 

Intäkter 24 536 20 759 4 838 

Kostnader 152 506 146 631 -868 

Nettokostnader            127 970 125 872 3 970 
 

Ansvarsområde 

Socialnämndens verksamhetsområde omfattar 
insatser för barn, ungdomar, vuxna samt äldre, 
vilket gör att många kommuninvånare någon gång 
i livet kommer i kontakt med nämndens 
verksamhet. Till ansvarsområdet hör individ- och 
familjeomsorg samt vård och omsorg för äldre och 
funktionshindrade.  
 
Verksamheten styrs bland annat av Social-
tjänstlagen (SOL), Lagen om vård av missbrukare 
(LVM), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om 
stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) 
samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Budgetutfall 

De senaste åren har socialnämnden genomfört 
förändringar och effektiviseringar i verksamheterna 
som resulterat i att tidigare budgetunderskott vänts 
till överskott.  

Redovisning 2002-2007
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Administrationen redovisar ett utfall i nivå med 
budget.  
 
Individ- och familjeomsorg visar ett positivt utfall på 
4,4 mnkr. Största delen av överskottet kan 
hänföras till lägre personalkostnader på grund av 
sjukskrivning och en vakant tjänst som inte har 
tillsatts under verksamhetsåret, samt att 
kostnaderna för placeringar av barn och unga 
minskat under budgetåret. Nettokostnader för 
verksamheten har minskat med 4,7 procent 
motsvarande 0,9 mnkr jämfört med 2006.  
 

 
 
Avseende försörjningsstödet har en marginell 
minskning skett av antal bidragshushåll i 
förhållande till samma period föregående år. 
Samtidigt har kostnaderna för försörjningsstödet 
marginellt ökat jämfört med samma period 
föregående år. 
 
Försörjningsstöd 2005 2006 2007 
Antal bidragshushåll 196 181 174 
Bidragsmån snitt/hush 3,8 4,0 4,6 
Försörjn.stöd,tot (mnkr) 3,7 4,4 4,8 
- varav återbetalt - 0,5 0,3 
  
En minskning av placeringar inom institutions-
vården av barn och unga har skett jämfört med 
samma period föregående år. Av totalt 17 
placerade barn har 13 placerats i familjehem vilket 
är 6 barn färre än föregående år.  
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Antal placeringarna för missbruksrelaterade 
insatser har ökat med sju jämfört mot föregående 
år (6) och kostnaden ökade till (1,3 mnkr), 
föregående år (1,0 mnkr). Kostnadsökningarna 
beror på vårdkostnader för LVM-vård samt 
primärbehandlingar inom institutionsvården där 
behandling på hemmaplan inte varit en tillräcklig 
åtgärd.  
 
Vård och omsorg visar på ett negativt utfall på 0,4 
mnkr. Trots att det negativa resultatet för vård och 
omsorg är nästan i paritet med budget gör verk-
samheterna ett minus på personalkostnaderna 
med motsvarande 3,9 mnkr. Verksamheterna har 
balanserat personalkostnadsunderskottet till 
största del med restriktivitet inom andra kostnads-
områden, men även lägre lokalkostnader och mer  
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intäkter än budgeterade medel har bidragit till 
resultatet.   
 
Personalkostnadsunderskottet beror till största del 
på behov av ökade insatser till äldre och 
handikappade. Nettokostnaden för verksamheten 
har ökat med 2,1 procent motsvarande 2,1 mnkr 
från föregående år. 
 
Förutom en normal variation i antal ärenden kan de 
ökade kostnaderna också förklaras av kommunens 
satsning på kvarboende, vilket innebär fler insatser 
och ökade kostnader för hemtjänsten. Insatserna 
till de äldre i ordinärt boende kräver allt mer 
dubbelgång i form av två personal för att klara av 
att ge insatsen. De flesta personer som är i behov 
av stöd dygnet runt har någon form av demens-
sjukdom, vilket genererar mer insatstid.  
 
I framtiden kommer antalet personer, 80 år och 
äldre, inte öka i någon större omfattning dock ökar 
antalet timinsatser till denna grupp och därmed 
kostnaderna. Gruppen 65-79 år kommer att öka 
men i denna grupp tenderat behovet av insatser att 
minska.  

 
Den totala sjukfrånvaron uppgår till 42,6 dgr/ 
anställd, 11,6% av de anställdas sammanlagda 
ordinarie arbetstid, en minskning med 5,4 dgr/ an-
ställd sedan föregående år. Korttidssjukfrånvaron, 
dag 1-14, uppgår till 5,1dgr/anställd, en ökning 
med 0,5 dgr/anställd sedan föregående år. 
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Pågående åtgärder/utredningar: 
 
⇒ riktlinjer för alla delar inom 

socialnämndens ansvarsområde  

⇒ översyn av framtida behov av särskilt 
boende 

⇒ översyn av fysisk boendemiljö i 
ordinärt boende 

⇒ Hoforsmodellen – från deltid till heltid  

⇒ fortsatt utveckling av hemmaplans-
lösningar  

⇒ insatser för de mest sjuka äldre 

⇒ utveckling av anhörigstöd  

⇒ insatser inom psykiatriområdet 

⇒ utveckling av rehabiliterande insatser 

⇒ utveckling av förenklad bistånds-
bedömning 

⇒ intraprenad inom vård och omsorg 

⇒ alternativa driftsformer inom vård och 
omsorg 

⇒ effekter av nya A-kasseregler samt 
försäkringskassans ändrade 
regelsystem 

⇒ revidering av handlingsplan avseende 
våldsutsatta kvinnor och deras barn 
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Mål och måluppfyllelse 

∗∗∗∗ Socialnämnden ska ge råd, stöd, 
bistånd, service och omsorg med god 
kvalité, arbeta uppsökande, informera 
om verksamheten samt aktivt verka för 
en god samhällsplanering. 

Uppfyllelse 
Socialnämnden har väl fungerande råd och stöd 
funktioner inom samtliga verksamhetsdelar samt 
en väl fungerande myndighetsutövning. 
Verksamheten bedöms ha en god kvalitet och här 
sker en ständig förbättring via uppföljning i den 
egna verksamheten och kvalitetsjämförelser med 
andra kommuner. 
 
Arbetet med utveckling av det uppsökande arbetet 
samt utveckling av information till 
kommuninnevånarna pågår inom ramen för 
stimulansbidragen. Avseende frågor som rör 
samhällsplanering så görs detta främst i samarbete 
med bygg- och miljönämnden samt Älvkarlebyhus 
AB. 
 
Socialnämnden arbetar löpande med utveckling av 
verksamheterna utifrån kraven i lagstiftningen och 
därför anses målen vara delvis uppfyllda. 
 
∗∗∗∗ Socialnämnden ska prioritera 
förebyggande och tidiga insatser för 
samtliga målgrupper. 

Uppfyllelse 
Individ- och familjeomsorg har ett fortsatt fokus på 
förebyggande arbete och tidiga insatser och 
fortsätter att utveckla metoder för insatser på 
hemmaplan. För att möta de ökade behoven har 
bland annat beslut fattats om rekrytering av en 
psykolog med placering på Nätverkshuset.  
 
Vård och omsorg fortsätter arbetet med utveckling 
av tidiga och förebyggande insatser bland annat 
via stimulansmedel för utveckling av rehabilitering, 
kost/nutrition, det sociala innehållet i vården samt 
förebyggande hembesök till personer 80 år och 
äldre. 
 
Personalen arbetar kontinuerligt med utveckling av 
vardagsrehabilitering. Genom kompetens-
utveckling av personalen så ökas möjligheterna för 
brukarna att bibehålla och även förbättra sina 
förmågor och funktioner vilket främjar möjligheten 
till kvarboende. Personalen arbetar med brukarna i 
fokus och utifrån en gemensam värdegrund och 
med en god planering eftersträvas samordnade 
och tidiga insatser av god kvalitet.  
 

 
 
Verksamheterna arbetar löpande med utveckling 
av förebyggande och tidiga insatser och därför 
anses målet vara delvis uppfyllt. 
 
∗∗∗∗  Socialnämnden ska ge ett samordnat 
och effektivt stöd till den enskilde. 

Uppfyllelse 
Individ- och familjeomsorgen samverkar med 
Nätverkshuset och med olika huvudmän och 
organisationer för ett samordnat stöd till familjer 
och enskilda. 
 
Vård och omsorg fortsätter att utveckla team-
arbetet för ett samordnat stöd och utvecklar 
samarbetet med primärvård, geriatrik och psykiatri. 
 
Verksamheterna arbetar löpande med att förbättra 
samordningen och därför anses målet vara delvis 
uppfyllt.  
 
∗∗∗∗  Socialnämnden ska vara en attraktiv 
arbetsgivare och dess personal ska ha 
god kompetens och arbetsmiljö. 

Uppfyllelse 
Socialnämndens olika verksamhetsområden är 
attraktiva för sökanden till nya tjänster där vi idag, 
oavsett kompetens, inte ser några problem att 
rekrytera.  
 
Under året har ett omfattande kompetensutveck-
lingsprogram inom ramen för EU Mål-3 genom-
förts. Dock saknar vi idag resurser att inom arbets-
givarens åtagande erbjuda vårdbiträden utbildning 
för formell undersköterskekompetens.  
 
Arbetsmiljöutbildning har genomförts under året för 
alla chefer och skyddsombud. Fysiska och 
psykosociala skyddsronder har genomförts under 
året. 
 
Förvaltningen/nämnden arbetar löpande med 
utveckling av kompetens- och arbetsmiljöfrågor 
och därför anses målen delvis uppfyllda. 

Viktiga händelser 

Under januari startades korttidshemmet ”Skär-
boda” för yngre funktionshindrade. Verksamheten 
har öppet tio dygn per månad där sju ungdomar 
kan vistas olika antal dygn. För närvarande säljs 
en plats till Gävle kommun. 
 
I IT-systemet Omfale har två nya moduler in-
stallerats, en modul för avvikelsehantering och en  
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för delegering. Avvikelseprogrammet innebär att 
områdeschefer och hälso- och sjukvårdspersonal 
tar hand om avvikelserna direkt och arbetar 
tillsammans med övrig personal med rutiner och 
förbättringar och dokumenterar i programmet, 
statistik kan tas fram och redovisas per område t 
ex för uppföljning till nämnd. I 
delegationsprogrammet redovisas gjorda dele-
geringar för uppföljning och kvalitetssäkring. 
 
Samarbetet med läkarna på Vårdcentralen 
fungerar fortfarande inte optimalt trots 5,5 läkare i 
tjänst, vilket har inneburit merarbete och att ett 
ökat ansvar har lagts på kommunens sjuk-
sköterskor. På de särskilda boendena har 
läkartillsynen fungerat tillfredställande. 
 
EU:s nya hygienförordning som trädde i kraft 2006 
har krävt både resurser och kompetensutveckling. I 
början av året avslutades hygienutbildningen som 
omfattade all vårdpersonal och 
hygieninventeringar har gjorts på alla särskilda 
boenden med ett antal förslag till förbättringar.  
 
Under hösten har landstingets tandvårdspersonal 
kostnadsfritt utbildat all kommunal vårdpersonal i 
munvård. 
 
Genom Miltonprojektet har personalen deltagit i 
utbildningar och genomfört studiebesök för 
utveckling av kompetens, arbetssätt och 
bemötande.  
 
Systematiskt brandskyddsarbetet har startats inom 
verksamheten och brandskyddsombud har utsetts. 
 
Trycket på korttidsenheten och efterfrågan på 
platser inom särskilt boende ökade under 2006 
och första tertialen 2007. Från och med maj-juni 
har efterfrågan minskat och flera boendeplatser 
har frigjorts på särskilda boenden och belastningen 
på korttidsenheten har därmed minskat. Däremot 
har fler personer fått vård i livets slutskede. 
 
För att få en breddning av kompetensen inom 
Nätverkshuset så har socialnämnden under året 
beslutat att konvertera en socialsekreterartjänst till 
psykolog samt beslutat om anställning av en 
alkohol- och drogterapeut 50 % och en 
hemterapeut 100 %.  
 
Utbildning har genomförts avseende barns behov i 
centrum (BBIC) för att kvalitetssäkra arbetet med 
barnavårdsutredningar.  
 
Älvkarleby kommun har tillsammans med Tierps 
kommun ansökt om och beviljats projektmedel från  
 

 
Länsstyrelsen för anställning av en alkohol- och 
drogsamordnare, projekttid i första skedet är ett år 
med en eventuell förlängning.  

Framtiden 

Individ- och familjeomsorgen arbetar med 
implementering av socialstyrelsens nationella 
riktlinjer för missbruksvården. Riktlinjerna är en 
vägledning för socialtjänstens verksamhet i arbetet 
med personer som har missbruks- och 
beroendeproblem. 
  
Det förs en fortsatt dialog via forsknings- och 
utvecklingsenheten i Uppsala län (FOU) om 
utvecklingen av ett kunskapscentrum för 
beroendevård. 
 
Det finns ett stort behov av att utveckla stödet till 
familjer där föräldrarna har någon form av 
intellektuell begränsning och behov av dagligt stöd 
under långa perioder i det egna hemmet.  
 
Samverkan med andra kommuner och andra 
huvudmän, till exempel i form av projekt, 
samverkansavtal och nätverk, är allt viktigare för 
utvecklingen inom kommunal verksamhet.  
 
Vi har en fortsatt ökning av barn- och ung-
domsproblematik som är kopplad till familjers 
ökade sårbarhet. Missbruksrelaterade problem 
ökar, med bland annat ett ökat antal missbrukande 
föräldrar.  
 
Utvecklingen av det förebyggande arbetet via 
tidiga insatser och hemmaplanslösningar, för barn, 
ungdomar, familjer samt missbrukare fortsätter 
genom nämndens inrättande av tjänster på 
Nätverkshuset, 1,0 familjestödjare och 0,5 alkohol- 
och drogterapeut.  
 
En generell ökning av LSS-insatser sker inom alla 
områden. Inom en snar framtid kommer också ett 
antal ungdomar att sluta i gymnasiesärskolan och 
därmed uppstår behov av daglig verksamhet samt 
andra LSS-insatser. 
 
Insatser i form av boendestöd och sysselsättning, 
för personer med psykiska funktionshinder, 
behöver vidareutvecklas. 
 
Utvecklingen av anhörigstöd via projektmedel från 
länsstyrelsen fortsätter under 2008.  
 
Utvecklingen av stödet till de mest sjuka äldre med 
inriktning på uppsökande verksamhet och sociala 
insatser i vården fortsätter under 2008 med stöd av 
statliga stimulansmedel. 
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Nyckeltal (perioden jan-dec) 2006 2007  
 
Socialbidrag    
Antal bidragshushåll  181 174 
Bidragsmånader i snitt/hushåll  4,0 4,6 
Totalt utbetalt försörjningsstöd (mnkr)  4,4 4,8 
- varav återbetalt  0,5 0,3 
  
 
Placeringar barn & ungdomar 
Antal vårddygn  3 772 4 298 
Kostnad/vårddygn (kr)  1 233 698 
Nettokostnad totalt (mnkr)  4,7 3,0 
Antal placerade barn & ungdomar totalt  23 17 
- varav i familjehem 18 13 
- varav i institutionsplaceringar 5 4 
 
Placeringar vuxna   
Antal placeringar  6 13 
Antal placeringsdygn  470 650 
Nettokostnad (mnkr) 1,0 1,3 

 
VÅRD OCH OMSORG 
 
Särskilt boende 
Antal platser  66 67 
Personalkostnad i snitt per plats/perioden** 262 473 272 643 
 
Korttidsenheten 
Antal platser snitt/mån  13 12 
Personalkostnader i snitt per plats/perioden** 304 162 345 767 
 
Ordinärt boende, hemtjänst 
Antal personer med hemtjänst (SCB 1 okt) 272 251 
Personalkostnad i snitt per brukare/perioden** 81 933 90 395 
 
Stödboende funktionshindrade, Vallvägen samt hemtjänst (SCB statistik 1 okt)  
Antal personer med hemtjänst och stödboende 20 19 
Personalkostnad i snitt per brukare/perioden** 132 815 166 537 
 
HANDIKAPPOMSORG 
Antal arbetstagare, daglig verksamhet 18 18 
Antal personer med personlig ass LSS/LASS 15 17 
- varav antal personer i privat regi 2  4 
Antal kontaktpersoner  24 20 
 
Personalekonomi  
Antal obekväm arbetstidstim.  137 576 140 900 
Utförd mertid/övertidstim/anställd  22,7 28,4 
Antal timvikarietimmar  70 183 65 608 
- varav Mål 3 - * 
Andel heltidsanställda av tot anställda (%) 53 52 
 
* siffrorna är inte klara 
** exkl. nattpersonal och OH-kostnad 
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(tkr) 
Redovisning 

2007 
Redovisning 

2006 
Avvikelse mot 

budget 2007 

Intäkter 404 404 389 048 2 804 

Kostnader   26 295 29 833 -1 295 

Nettokostnader - 378 109 - 359 215 1 509 
 

Budgetutfall 

Pensionskostnader 
Pensionskostnaderna, utbetalningar och ökad 
pensionsskuld, uppgick till 18,3 mnkr (15,8 mnkr) 
och gav ett budgetunderskott på 1,6 mnkr. Nya 
riktlinjer för beräkning av pensionsskulden har 
bidragit till ökade kostnader och därmed under-
skottet. I kostnaden ingår inte pensionsåtagandena 
för avtal före 1998. 
 
Skatteintäkter 
Preliminära skatteintäkter betalas in till kom-
munerna baserat på prognoser för inkomstbe-
skattning. Året efter inkomståret sker en preliminär 
avräkning och året därpå, efter taxeringen, en 
slutlig avräkning. När skatteutfallet blir lägre än de 
preliminära skatteintäkterna, uppstår en skuld till 
staten. Vid omvänt förhållande uppstår i stället en 
fordran. 
 
Slutavräkning för 2006 gav ett underskott på 1,0 
mnkr, medan preliminär avräkning för 2007, tack 
vare en bra sysselsättningsutveckling, gav ett 
överskott på 5,1 mnkr.  Tillsammans med en 
ursprunglig överbudgetering på 0,4 mnkr, gav 
skatterna ett budgetöverskott på 3,7  mnkr. Skatte-
intäkterna uppgick till 319,5 mnkr (309,5 mnkr). 
 
Generella statsbidrag och 
utjämningsbidrag 
Bidragen uppgick till totalt 55,5 mnkr vilket 
understeg budget med 1,4 mnkr.  

 
 
 
Finansiella intäkter 
Kommunen får ränteintäkter från likvida medel på 
bank, utlåning till Älvkarleby Kommunhus AB och 
räntebidrag för Tallmon. I intäkterna ingår också 
utdelning från AB Älvkarlebyhus. Totala intäkterna 
uppgick till 2,4 mnkr (1,5 mnkr) vilket var 0,6 mnkr 
högre än budget. Anledningen beror på för lågt 
budgeterade intäkter på likvida medel. 
 
Finansiella kostnader 
En högre räntenivå än budgeterat bidrog till ett 
budgetunderskott med 0,2 mnkr. Total kostnad 
uppgick till 5,4 mnkr (4,5 mnkr). Genomsnittliga 
räntesatsen för lånen uppgick till 3,7% (3,1 %). 
 
Internränta 
Internränta på kommunens anläggningar uppgick 
till 9,9 mnkr (11,1 mnkr) och gav ett 
budgetunderskott på 0,4 mnkr. Merparten av 
underskottet beror på ett beslut i bokslut 2006 att 
skriva ned bredbandsinvesteringar, vilket minskade 
avskrivningar och internränta 2007. Motsvarande 
överskott finns under kommunstyrelsen. 
 
Avsättningar 
0,7 mnkr av det som tidigare har avsatts (kostnads-
bokförts) för omstruktureringskostnader i samband 
med personalneddragningar inom främst kost- och 
städverksamhet, har kunnat återföras till 
driftbudgeten som överskott. Resterande belopp 
som är avsatt i balansräkningen uppgår till 0,7 
mnkr, vilket motsvarar maximalt åtagande de 
kvarvarande åren (2008-2009). 
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  Not 2 007 
 Intäkter   
 Brukningsavgifter  18 591 
 Anslutningsavgifter  2 439 
 Övriga externa intäkter  375 
 Verksamhetens intäkter  21 405 
    
 Kostnader   
 Direkta verksamhetskostnader 1 -13 594 
 Administrativa kostnader, OH-kostnader 2 -1 430 
 Av- och nedskrivningar 3 -3 943 
 Verksamhetens kostnader  -18 967 
    

 Verksamhetens nettokostnader  2 438 
    
 Finansiella intäkter  0 
 Finansiella kostnader 4 -2 486 
    

 Redovisat före extraordinära poster  -48 
    
 Extraordinära intäkter  0 

  Extraordinära kostnader   0 

    

 ÅRETS RESULTAT  -48 
    

 
 
 
Notering: Enligt lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster ska huvudmannen bl a 
se till att verksamheten bokförs och redovisas i enlighet med god redovisningssed där 
resultat- och balansräkningar redovisas särskilt. Av tilläggsupplysningar ska framgå hur 
huvudmannen har fördelat kostnader som varit gemensamma med annan verksamhet 
 
Kostnader för personal, maskiner och fordon som delas med annan verksamhet fördelas 
enligt timpris och antal arbetade timmar. I personalkostnaden ingår handverktyg och  
arbetskläder. 
 
Därtill görs fördelning av overheadkostnader (administrations- personal- ekonomi och IT- 
funktioner enligt va-verksamhetens del av kommunens totala omslutning, 2007 4,2 %. 
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  Not 2 007 
 TILLGÅNGAR   
    
 Anläggningsillgångar   
 Materiella anläggningstillgångar 5 59 091 
 Finansiella anläggningstillgångar  0 
 Summa anläggningstillgångar  59 091 
    
 Omsättningstillgångar   
 Kundfordringar  2 749 
 Fordran mervärdesskatt 6 88 
 Summa omsättningstillgångar  2 837 
    
 SUMMA TILLGÅNGAR  61 928 
    

    

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER   
    
 Eget kapital, avsättningar och skulder   
 Eget kapital 7 -65 
      därav årets resultat  -48 
    
 Avsättningar   
 Pensionsavsättningar inkl särskild löneskatt 8 218 
    
 Långfristiga skulder   
 Anläggningslån 9 55 954 
    
 Kortfristiga skulder   
 Kortfristig del av anläggningslån 10 2 920 
 Övriga kortfristiga skulder 11 2 901 
 Summa kortfristiga skulder  5 821 
    
 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER 61 928 
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Not  2 007 
   
1 Personalkostnader 5 152 
 Bränsle och energi 2 001 
 Anläggnings- och underhållsentreprenader 2 568 
 Övriga entreprenader och konsulter 629 
 Kemikalier 408 
 Diverse anläggnings- och underhållsmaterial 1 737 
 Maskin- och fordonshyror 449 
 Övriga direkta externa verksamhetskostnader 650 
 Summa verksamhetskostnader 13 594 
   

2 
Avser va-verksamhetens andel av kostnader för gemensamma funktioner som 
personal, ekonomi, IT   

   
3 Planenliga avskrivningar va-anläggningar 2 898 
 Planenliga avskrivningar maskiner och inventarier 26 
 Planenliga avskrivningar fordon 114 
 Nedskrivningar va-anläggningar 905 
 Summa av- och nedskrivningar 3 943 
   
 Följande avskrivningstider används (undantag kan förekomma):  
 Maskiner, inventarier och fordon                                                                  5 år 
 Vatten- och avloppsverk och pumpstationer           25 år 
 Byggnader                                                          33 år 
 Vatten- och avloppsledningar                                50 år 
   
4 Beräknad efter kommunens internränta; 5,0 %  
   
5 Ingående balans va-anläggningar 54 951 
 Periodens investeringar 6 881 
 Planenliga avskrivningar -2 898 
 Nedskrivningar -905 
 Utgående balans 58 029 
   
 Ingående balans maskiner och inventarier 94 
 Periodens investeringar 0 
 Planenliga avskrivningar -26 
 Utgående balans 68 
   
 Ingånde balans fordon 319 
 Periodens investeringar 789 
 Planenliga avskrivningar -114 
 Utgående balans 994 
   
 Summa utgående balans 59 091 
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Not  2007 

   
6 Fordran ingående mervärdesskatt 222 
 Skuld utgående mervärdesskatt -134 
 Nettofordran 88 
   
7 Avser ackumulerat resultat för åren 1998-2007  
   

8 
Pensionsavsättningen är schablonmässigt beräknad på va-personalens relativa andel 
av kommunens totala personal och kommunens totala avsättning  

   
9 Va-verksamhetens andel av kommunens anläggningslån  
   

10 Kortfristig del (amorteras inom ett år) av anläggningslånen   
   

11 Leverantörsskulder 1 261 
 Källskatter 105 
 PO-påslag (arbetsgivaravgifter m m) 499 
 Semesterlöneskuld 422 
 PO semesterlöneskuld 183 
 Avgiftsbestämd ålderspension 158 
 Särskild löneskatt avgiftsbestämd ålderspension 38 
 Upplupna kostnader 235 
 Summa övriga kortfristiga skulder 2 901 
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Ingående enheter 

I den sammanställda redovisningen ingår Älvkar-
leby kommun, AB Älvkarlebyhus och en 
dotterkoncern omfattande Älvkarleby Kommunhus 
AB (moderbolag) och Älvkarleby Fjärrvärme AB, 
ÄFAB, (dotterbolag). Ägandet är 100 %.  

Resultat 

2007 års redovisade resultat uppgår till 9,4 mnkr. 
(2006 redovisades ett resultat på 10,2 mnkr.) 
 
Kommunen har genom flera års arbete börjat 
komma till rätta med sin höga kostnadsnivå inom 
vissa områden och de verksamhetsdrivande 
bolagen, Älvkarlebyhus och Älvkarleby Fjärrvärme, 
fortsätter att visa god lönsamhet. Älvkarlebyhus 
redovisar visserligen en förlust, - 2,0 mnkr, men 
detta beror på nedskrivningar med 4,5 mnkr.  
 
ÄFABs resultat uppgår till 4,9 mnkr efter finansiella 
poster. Genom bokslutsdispositioner, kon-
cernbidrag och meravskrivningar, redovisas ett 
nollresultat.  
 
Rörelsekapitalet har försämrats under året, mycket 
beroende på att Älvkarlebyhus minskat 
låneskulden med 14,8 mnkr, vilket också lett till att 
likviditeten har försämrats. Genom det positiva 
resultatet har soliditeten ökat från 38 % till 39 %.  

Anställda 

Antalet anställda inom koncernen var 774 (826) 
motsvarande cirka 679 (722) årsarbetare.  
Minskningen har framförallt skett inom kommunen. 

Bolagen 

AB Älvkarlebyhus 
Förvaltade fastigheter är belägna i Skutskär, 
Älvkarleby, Lanforsen, Marma och Gårdskär. 
Bolaget sköter även förvaltningen av kommunens 
fastigheter. Antalet lägenheter uppgick vid 
årsskiftet till 1 105 st med en bostadsyta om ca 
67 125 m2.  Lokalytan uppgick till ca 16 456 m2.  
Fastighetsförvaltning av externa fastigheter 
uppgick till ca 45 700 m2. 
 
Antal vakanta lägenheter uppgick vid årets slut till 
62 st (60 st), vilket motsvarar 6 % (5 %) av det 
uthyrningsbara beståndet. Utöver vakanta 
lägenheter finns 33 st avställda lägenheter.  
 
 
 

 
 
Investeringar i fastigheter, främst bredband, uppgick 
under året till 1,3 mnkr (3,7 mnkr) och avser 
bredband. Under året har skattereduktion avseende 
bredbandsinvesteringar beviljats med 1,8 mnkr. Inga 
investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 
0,6 mnkr (1,3 mnkr). Fastigheter till ett värde av 0,1 
mnkr (0,9 mnkr) är avyttrade. I Marma har en 
fastighet skrivit ned helt, 0,5 mnkr, och i Skutskär 
har en fastighet skrivits ned med 4,0 mnkr p.g.a. låg 
uthyrningsgrad och låga hyresnivåer i lokaldelen. 
 
Hyran höjdes 1 juni med i genomsnitt 2,5 % för 
bostäder och lokaler, vilka inte har indexhyror. 
 
Älvkarleby Kommunhus AB  
Bolaget började sin verksamhet 2001-05-09. 
Bolaget ska enligt bolagsordningen äga och förvalta 
aktier och andelar som verkar inom Älvkarleby 
kommuns kompetensområden, samt utföra tjänster 
för att tillgodose behov inom Älvkarleby kommuns 
samlade verksamhet. 
 
Älvkarleby Kommunhus AB är helägt av Älvkarleby 
kommun. Bolaget är moderbolag i en koncern med 
det helägda dotterbolaget Älvkarleby Fjärrvärme AB, 
ÄFAB.  
 
Älvkarleby Fjärrvärme AB 
Bolaget startades 1985 och bedriver distribution och 
försäljning av värmeenergi inköpt i huvudsak från 
Stora Enso och viss egen produktion vid reservdrift.   
 
Totalt har tillförts nätet 32 566 MWh (27 725 MWh) 
och sålts 27 567 MWh (25 972 MWh).  
 
Under året har investerats 14,6 mnkr (4,8 mnkr) 
inklusive färdigställande av från föregående år på-
gående anläggningar. Under året har ett befintligt 
nät i Älvkarleby övertagits från Älvkarlebyhus. 
Befintlig panna har skrotats och en ny pellets-
anläggning med oljereservdrift har byggts. Inves-
tering har även skett i befintlig flisficka, vilken 
förberetts för att elda flis.  
 
Antalet mätpunkter uppgick 2007-12-31 till 216 st 
(175 st) varav 161 (150) privatkunder.  
 
Totalt har bolagets kunder fakturerats 17,1 mnkr 
(12,8 mnkr), varav 4,4 mnkr (3,9 mnkr) i fast avgift 
och 8,2 mnkr (7,4 mnkr) i rörlig avgift.  An-
slutningsavgifter uppgick till 4,0 mnkr (1,0 mnkr) 
samt övriga intäkter 0,6 mnkr (0,6 mnkr). 
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 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 
 2007 2007 2006 2006 
     
Verksamheternas intäkter 83 512 128 154 80 298 121 759 
Verksamheternas kostnader -432 131 -453 253 -410 767 -431 570 
Avskrivningar -12 432 -30 171 -12 686 -32 638 
Nedskrivningar -931   -7 873   
     
Verksamheternas nettokostnader -361 982 -355 270 -351 028 -342 449 
     
Skatteintäkter 319 529 319 529 309 481 309 481 
Generella statsbidrag/utjämning 55 496 55 496 52 517 52 517 
Finansiella intäkter 2 434 1 756 1 542 1 417 
Finansiella kostnader -5 369 -10 366 -4 462 -9 819 
     
Resultat före extraordinära poster 10 108 11 145 8 050 11 147 
     
Extraordinära intäkter     
Extraordinära kostnader     
     
Skattekostnader  -1 790  -913 
     
ÅRETS RESULTAT 10 108 9 355 8 050 10 234 
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  Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 
 Not 2007 2007 2006 2006 

      
TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar 1 - 248 - 363 
Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggn o tekniska anläggn 219 110 543 888 213 877 539 480 
Maskiner och inventarier  8 039 9 849 7 215 9 890 

Finansiella anläggningstillgångar 2 35 126 4 060 33 954 1 071 
Summa anläggningstillgångar   262 275 558 045 255 046 550 804 
      
Omsättningstillgångar      
Förråd m m  58 783 55 615 
Fordringar   35 183 43 887 36 398 43 986 
Kortfristiga placeringar  908 908 889 1 712 
Kassa och bank  15 715 29 343 14 183 32 087 
Summa omsättningstillgångar   51 864 74 921 51 525 78 400 
      
SUMMA TILLGÅNGAR  314 139 632 966 306 571 629 204 
      
      
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER    
      
Eget kapital 3 91 779 247 809 81 671 238 685 
  10 108 9 355 8 050 10 234 
      
Avsättningar      

Pensioner  9 457 11 751 7 009 8 709 
Övriga avsättningar  5 470 4 676 5 750 5 550 
Latent skatt  - 10 267 - 9 777 

Summa avsättningar  14 927 26 694 12 759 24 036 
      
Skulder      

Långfristiga skulder  129 492 241 076 138 418 264 533 
Kortfristiga skulder  77 941 117 387 73 723 101 950 

Summa skulder  207 433 358 463 212 141 366 483 
      
SUMMA EGET KAPITAL,       
AVSÄTTNINGAR, SKULDER  314 139 632 966 306 571 629 204 
      
      
Ansvarsförbindelser för pensioner 4 207 897 207 897 170 807 170 807 
Borgensförbindelser 5 122 681 10 606 176 249 10 872 
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 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 
 2007 2007 2006 2006 
     

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     
     

Årets resultat före skatt  10 108 11 144 8 050 11 146 
Upplupna ersättn dec mot eget kapital 0 0 -1 240 -1 240 
Justering för avskrivningar 12 432 29 240   
Justering för nedskrivningar 931 931 20 561 32 638 
Justering för gjorda avsättningar 2 168 2 168 -1 050 -1 001 
Årets skatt  -1 301  -863 
Övriga ej likvidpåverkande poster  0  43 

     
Medel från verksamheten före      
förändring av rörelsekapital 25 639 42 182 26 321 40 723 

     
Kortfristiga fordringar 1 215 -5 243 -11 286 -16 356 
Förråd/lager -3 -167 -14 2 
Kortfristiga skulder 4 218 20 547 4 099 -2 618 

     
Kassaflöde från den 31 069 57 319 19 120 21 751 
 löpande verksamheten     

     
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

     
Investering i immateriella anl tillgångar -19 420 -19 420  114 
Investering i materiella anl tillgångar 0 -16 844 -20 205 -30 021 
Försäljning av materiella anl tillgångar 0 1 840 381 2 659 
Investering i finansiella 
anläggningstillgångar  

-2 000 -2 000 200  

     
Kassaflöde från  -21 420 -36 424 -19 624 -27 248 
investeringsverksamheten     

     
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

     
Ökning av långfristiga skulder 0 0 21 000 21 000 
Minskning av långfristiga skulder -8 926 -25 041 -16 054 -15 396 
Minskning av långfristiga fordringar 828 828 828 828 
Ändring av ersättningsfond/övr ändringar     
Utbetalda utdelningar  -230  -212 

     

Kassaflöde från  -8 098 -24 443 5 774 6 220 
finansieringsverksamheten     

     
ÅRETS KASSAFLÖDE (inkl kortfr 
plac) 

1 551 -3 548 5 270 723 

     
Likvida medel vid årets början 15 072 33 799 9 802 33 073 
Likvida medel vid årets slut 16 623 30 251 15 072 33 799 

     
Årets kassaflöde enligt 
balansräkningen 

1 551 -3 548 5 270 726 
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  Koncernen Koncernen 

Not  2007 2006 
    
1 Immateriella anläggningstillgångar   
 Kommunhuskoncernen:   
 Balanserade utgifter för programvara 248 363 
    
2 Finansiella anläggningstillgångar   
 Kommunen:   
 FSF AB 2 000  
 Aktier och andelar i externa föreningar och företag 62 62 
 Revers Gästrike Räddningstjänst 777 777 
 Älvkarleby Företagshälsovård   
 HSB BRF 203 107 167 
 Övriga värdepapper 20 20 
 AB Älvkarlebyhus:   
 Depositioner 1 049  
 Andelar i intresseföretag 40 40 
 Kommunhuskoncernen:   
 Värdepappersinnehav Värmek 5 5 
 Summa finansiella anläggningstillgångar 4 060 1 071 
    
3 Eget kapital   
 Ingående eget kapital 238 685 229 903 
 Direktbokning mot eget kapital  -1 240 
 Utbetalda utdelningar -230 -212 
 Årets resultat 9 355 10 234 
 Utgående eget kapital 247 809 238 685 
    
4 Ansvarsförbindelser för pensioner   
 Se not 24 till kommunens årsredovisning.   
    
5 Borgensförbindelser   
 Kommunen   
 Kommunalt förlustansvar 40 % av låneskulden 538 695 
 Bostadsrättsföreningar 8 809 8 809 
 Övriga borgensförbindelser 1 124 1 234 
 AB Älvkarlebyhus   
 Fastigo 135 134 
 Summa borgensförbindelser 10 606 10 872 
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  Koncernen  Koncernen 
  2007 2006 
    
Rörelsekapital -42 466 -23 550 
    
Anläggningskapital 290 275 262 235 
    
Eget kapital 247 809 238 685 
    
Balanslikviditet (%) 64 77 
    
Soliditet (%) 39 38 
    
Eget kapital per invånare i kronor 27 247 26 200 
    
Lån i banker och andra kreditintsitut 251 474 274 719 
därav bokfört som kortfristig skuld 10 398 10 186 
    
Lån per invånare i kronor 27 650 30 156 
    
    

    

Verksamhetspartners 
    
Kommunal verksamhet som under 2007 bedrivits av andra juridiska personer:  
    
Upplands Lokaltrafik AB   
 Regional kollektivtrafik   
    
Kommunalförbundet Gästrike Räddningstjänst   
 Räddningstjänst   
    
Kommunalförbundet Gästrike Återvinnare   
 Renhållning, återvinning   
    
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg   
 Upphandlingar   
    
Konsument Gästrikland   
 Konsumentvägledning   
    
Älvhälsan AB   
 Företagshälsovård   
    
Älvboda Friskola    
 Fritidshem, förskoleklass, grundskola   
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Fr.o.m. 1998 gäller den nya redovisningslagen 
som ger ett regelsystem för hur kommunens 
redovisning och bokföring ska ordnas. Lagen 
behandlar bl a regler för: löpande bokföring, 
årsredovisning och värderingsregler. 
 
I 2007 års bokföring och bokslut har lagen 
tillämpats. Nedan följer en kort beskrivning av 
vissa principer som påverkar bokslut och 
redovisning. 
 
Leverantörsfakturor på väsentliga belopp som 
inkommit efter årsskiftet men är hänförliga till 
redovisningsåret, har skuldbokförts och belastar 
2007 års redovisning. 
 
Kostnadsräntor hänförliga till redovisningsåret har 
skuldbokförts och belastar 2007 års redovisning. 
 
Statsbidrag, landstingsersättningar och utställda 
fakturor på avgifter och ersättningar har fordrings-
bokförts och tillgodogjorts redovisningsåret. 
 
Löner, semesterersättningar etc. redovisas enligt 
kontantmetoden. När det gäller timanställda som 
arbetar i december, men som får ut lönen i januari 
året efter, har vi fr.o.m. 2004 kostnadsbokfört 
decemberlönen.  
 
Sociala avgifter har bokförts i form av ett 
procentuellt personalomkostnadspålägg i 
samband med löneredovisningen. 
Personalomkostnadspålägg har interndebiterats 
förvaltningarna med följande procentpåslag: 
förtroendevalda och uppdragstagare 32,82 %, 
anställda på kommunala avtalsområdet 43,36 %. 
 
Anläggningstillgångarna är upptagna till anskaff-
ningsvärde minus investeringsbidrag, försäljningar 
och gjorda avskrivningar. 
 
Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärde 
minus investeringsbidrag. Här avviker vi från 
rekommendationen att påbörja avskrivningarna 
när en anläggning tas i bruk. Kommunen påbörjar 
avskrivningarna med ett års eftersläpning. 
Avskrivningstiderna följer i huvudsak 
rekommendationer från Sveriges Kommuner och 
Landsting. 
 
Fr.o.m. 2003 redovisas intjänande av semester 
månadsvis under verksamhetens kostnader i 
resultaträkningen och uttagen semester redovisas 
i balansräkningen. Med anledning av  
 
 
 

 
att redovisningslagen gett möjlighet att klassificera 
vissa förpliktelser som avsättning har dessa poster 
tidigare år redovisats som avsättning.  
 
Då många kommuner gått över till att redovisa 
dessa förpliktelser, i likhet med intjänad ferielön 
och uppehållslön, som kortfristig skuld, har även 
Älvkarleby kommun valt att från 2004 göra en 
omklassificering till kortfristig skuld. Även 
okompenserad övertid och okompenserad jour 
och beredskap redovisas enligt samma principer 
som semesterlöneskulden. Detta är en förändring i 
våra redovisningsprinciper som påverkar 
rörelsekapitalet från 2004. 
 
Årets avsättning för pensioner redovisas i resultat-
räkningen samt även löneskatt på densamma med 
24,26 %. Den totala pensionsskulden återfinns 
som en ansvarsförbindelse. 
 
Investeringar med en varaktighet på minst 3 år 
och kostnad på 10 000 kr har bokförts som 
investering. 
 
Den kommunalskatt som är bokförd i 2007 års 
bokföring avser slutavräkning för 2006, preliminära 
kommunal skattemedel för år 2007 och prognos 
för slutavräkning för 2007. 
 
Redovisningsmodell 
Redovisningen av kommunens ekonomiska ut-
veckling har traditionellt inriktats på avvikelser 
mellan redovisning och budget. Svenska 
kommunförbundet utvecklade under 1986 en 
modell, som bättre belyser utvecklingen av den 
löpande verksamheten och investeringarna samt 
den finansiella ställningen. Denna modell, för 
kommunal redovisning, används i vår kommun fr o 
m 1988 års budget och bokslut. 
 
Nedan beskrivs modellens olika delar och 
sambandet mellan dessa. I driftsredovisningen be-
skrivs de enskilda verksamheternas budgeterade 
respektive redovisade kostnader och intäkter.  
 
Resultaträkningen utgår från intäkterna och 
kostnaderna i driftredovisningen sedan dess 
summor justerats med interna poster.  
 
Investeringarna redovisas nämndvis. Investerings-
redovisningen summeras till posten netto-
investeringar. Det är därmed en specifikation av 
samma post i kassaflödesanalysen. 
 
Resultaträkningen redovisar intäkter och 
kostnader samt visar hur förändringen av eget 
kapital uppkommit. Denna förändring kan också  
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erhållas genom att jämföra eget kapital mellan två 
redovisningsår.  Undantag från detta kan 
uppkomma vid byte av redovisningsprinciper, när 
direktbokföring mot eget kapital kan förekomma.  
 
Kassaflödesanalysen ger upplysning om hur 
medel har tillförts och hur dessa använts. Ett 
positivt saldo i kassaflödesanalysen innebär 
således att en del av de tillförda medlen använts 
till att förstärka de likvida medlen. 
 
I balansräkningen redovisas kommunens finan-
siella ställning vid en viss tidpunkt. Här redovisas 
hur kommunens kapital har använts och hur de 
har anskaffats. Kapitalet används till olika slags 
tillgångar som finansieras antingen av skulder 
och/eller eget kapital. 
 
Balansräkningens tillgångssida uppdelas i om-
sättningstillgångar och anläggningstillgångar. 
Omsättningstillgångar består av likvida medel och 
tillgångar som på kort tid kan omvandlas till likvida 
medel. Anläggningstillgångar är fast och lös 
egendom avsedd för stadigvarande innehav t.ex. 
byggnader, maskiner och fordon. 
 
Skulderna uppdelas i långfristiga respektive kort-
fristiga skulder beroende på skuldernas löptid.  
Med kortfristiga avses i princip sådana som 
förfaller inom ett år från balansdagen.   
 
Eget kapital är differensen mellan tillgångar och 
skulder och indelas i rörelsekapital och 
anläggningskapital.  
 
Under avsättningar redovisas avsättning för 
pensioner. 
 
Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättnings-
tillgångar och kortfristiga skulder. Anläggnings-
kapital är bundet kapital i anläggningar och utgör 
skillnaden mellan anläggningstillgångar och 
långfristiga skulder. 

 
 
DRIFTREDOVISNING 
Budgeterade och redovisade kostnader och  
intäkter för löpande verksamhet. 
 
 
 
RESULTATRÄKNING 
Intäkter - Kostnader  
= förändring av eget kapital 
 
 
 
BALANSRÄKNING 
Anläggningstillgångar 
Omsättningstillgångar 
Eget kapital 
Avsättningar 
Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 
 
 
 
KASSAFLÖDESANALYS 
Tillförda likvida medel - använda likvida medel = 
Förändring av likvida medel 
 
 
 
INVESTERINGSREDOVISNING 
Nettoinvesteringar  
= årets investeringar - investeringsbidrag. 
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Anläggningstillgång 
En tillgång som ska användas permanent i 
verksamheten. t.ex. fastigheter, maskiner och bilar. 
 
Avskrivning 
En kostnad som ska motsvara tillgångens 
värdeminskning. Dessa kostnader för tillgången 
fördelas över det antal år som avskrivningstiden är 
vald att ske. En maskin som köptes för t ex 100 
000 kronor och avskrivningen sker på fem år, blir 
avskrivningen 20 000 kronor år (100 000/5). 
 
Avsättning 
Pengar sätts av för en skuld som uppstått men 
som ännu inte behöver betalas. Denna reservation 
görs för t ex skatteskulder som ska betalas. Vanligt 
är bl a att pengar för att betala pensioner till 
personalen i framtiden avsätts. 
 
Balansräkning 
Visar värdet på kommunens tillgångar, skulder och 
eget kapital, som det var på sista dagen för året. 
Den dagen benämns också balansdagen. 
  
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 omflyttningar 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 förändras. 
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 ersättningar. 
 
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 



  

 

 



  

 

 


