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Samarbete för nya utmaningar 

Under året har vi tillsammans med 
Gästrikekommunerna inlett ytterligare ett sam-
arbete och denna gång inom vatten- och av-
loppsområdet. Det är nödvändigt för att klara 
kompetens och uthållighet i en för samhället 
mycket viktig verksamhet som kräver hög kva-
litet och god framförhållning. 
 
Vi har också startat ett arbete för en fusion 
mellan Älvkarleby Fjärrvärme och Bionär, ett 
energibolag som är samägt av Gävle och Ock-
elbo kommuner. Syftet med det är att få ett 
starkare bolag som har resurser att lösa fram-
tidens krav på energieffektiva och miljöriktiga 
lösningar som tryggar en uthållig energiproduk-
tion för kommande generationer. 

Verksamheterna  

Vi har under 2008 gjort ett gott arbete i hela 
verksamheten som gett bra ekonomiskt resul-
tat. De ekonomiska mål vi satt upp har uppnåtts 
med råge, det ger oss möjlighet att starta det 
nya året från ett bra utgångsläge. Ny skolorga-
nisation är beslutad och ombyggnaden av Rot-
skärsskolan har påbörjats, ett efterlängtat be-
slut som jag hoppas ger arbetsro till förvalt-
ningen inför genomförandet. 
 
Socialnämnden gör ett bra resultat inom både 
Individ och Familj och Äldreomsorg som ett 
resultat av tidigare beslut och mycket goda 
arbetsinsatser från personalen. Här pågår ett 
arbete för att se över hur våra boenden för 
äldre ska se ut i framtiden. 
 
Under året har också arbete inletts för att ta 
reda på vad våra brukare och innevånare tycker 
om den kommunala servicen. Det har blivit 
både ris och ros men framförallt ett mycket bra 
underlag för förbättringar och återkoppling om 
kommunens arbete. 

Framtiden 

Den senare delen av året har präglats av fi-
nanskrisen. Den kommer att få stora negativa 
konsekvenser för våra skatteintäkter. Vi fick för 
första gången på länge justera vår budgetram 
från juni på fullmäktige i november. Det ger en 
fingervisning om hur svårt det är att bedöma 
och förutse en framtid i en helt globaliserad 
ekonomi. 
 
 
 
 

 
 
 
Anpassning till nya krav med en blygsam in-
täktsökning kommer att ställa höga krav på 
analys och framtidsspaning. Den nya modell vi 
infört för att noggrant gå igenom alla verksam-
heter kommer att kräva förmåga att ta nödvän-
diga beslut och prioritera kärnverksamhet, om 
vi vill ha en ekonomi som utgår ifrån god eko-
nomisk hushållning. 

Tack 

Vi jobbar i en föränderlig värld som ställer nya 
krav och utmaningar på anställda och politiker. 
Kraven kommer från brukare, innevånare, myn-
digheter, samarbetspartners och många andra. 
För att möta detta har vi en kompetent och en-
gagerad personal som alltid gör sitt bästa för att 
uppfylla våra förväntningar. Ni skall ha stort 
tack för er insats under året och jag hoppas 
även för kommande år. Ett stort tack vill jag 
också rikta till alla förtroendevalda för ett 
mycket gott samarbete. 
 
 
Lars Skytt (S) 
 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Omvärlden 

Konjunkturen 
De senaste årens kraftiga ökning av BNP*/ med 
åtföljande goda tillväxt av kommunernas skatte-
underlag fick under 2008 en abrupt vändning.  En 
uppseglande global finanskris med både likvidi-
tetsbrist och förtroendebrist inom de finansiella 
systemen förstärkte en begynnande lågkonjunktur.  
Produktionen inom näringslivet minskade med 6,1 
% under kvartal 4 2008. Under detta kvartal mins-
kade BNP med 4,9 % jämfört med samma kvartal 
2007. För helåret 2008 minskade BNP med 0,2 %. 
(Källa SCB.) Enligt prognos från Sveriges Kommu-
ner och Landsting (SKL) kommer BNP att minska 
med 1,5 % under 2009, men att konjunkturen vän-
der upp under senare delen av året. Det bör dock 
finnas en beredskap, att nedgången kan bli både 
djupare och mer långvarig innan konjunkturen 
vänder uppåt.  
 

De senaste årens sysselsättningsökning fortsatte 
att öka helåret 2008. Däremot räknar SKL med att 
sysselsättningen går ned under 2009-2010 och att 
det dröjer till första kvartalet 2011 innan antalet 
arbetade timmar åter ökar. Det finns en fördröjning 
från det att produktionen ökar och till dess att an-
talet arbetade timmar ökar.  Kommunens skattein-
täkter är starkt beroende av sysselsättningen. Till-
växten av skatteintäkter beror främst på antalet 
arbetade timmar och timlönens storlek.  
 

Sammantaget kan sägas, att konjunkturnedgången 
och nedgången i sysselsättningen snabbt får ge-
nomslag i en kraftig försämring av den kommunala 
ekonomin. 2008 redovisar preliminärt var fjärde 
kommun ett negativt resultat (källa SCB). Risken 
är uppenbar, att kommuner med negativa resultat 
ökar både 2009 och 2010. Till positiva effekter kan 
nämnas både lägre prisökningstakt och lägre rän-
tenivåer. 
 

*/ Bruttonationalprodukten – ett ekonomiskt mått på ett lands 
produktion 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 tidigare års negativa resultat och på så sätt 
stärka kommunens ekonomi. För att inte kommu-
nens ekonomi återigen ska åderlåtas, måste det till 
en snabb reaktion på de nya och försämrade eko-
nomiska förutsättningarna. Tillåts kommunens 
ekonomi att försvagas, är det i förlängningen verk-
samheterna som drabbas. 

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

 
 
 
 
Under 2008 fortsatte befolkningsminskningen, - 31 
invånare.  
 

 

Flyttnings- och födelsenetto 2008 
Under året flyttade 508 personer in i kommunen 
och 528 flyttade ut, vilket ger ett flyttningsnetto på 
20 personer. 104 avled och 93 föddes, netto - 11. 
Tillsammans ger detta en befolkningsminskning på 
31 personer. 

Näringsliv och arbetsmarknad 
Ett bra företagsklimat är naturligtvis viktigt för att 
generera och utveckla företagsetableringar och 
arbetstillfällen. Organisationen Svenskt Näringsliv, 
som är företagens företrädare i vårt land, har un-
der 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), marknadsförsörj-
ning (i huvudsak löneinkomster från privata före-
tag), kommunalskatt, nyföretagande, olika grup-
pers attityder samt flera andra kriterier.  
 

Älvkarleby kommun har tidigare legat långt ned på 
rankningen, men i 2006 års ranking steg Älvkar-
leby 36 platser till plats 230 av Sveriges 290 kom-
muner och under 2007 steg kommunen hela 87 
platser till plats 143. Placeringen 2008 är i stort 
sett oförändrad, 146. Kriterierna och beräkning-
arna för rankningen kan i och för sig ifrågasättas, 
men Älvkarleby kommun har de senare åren mål-
medvetet arbetat för att utveckla näringslivet i 
kommunen. Det föreligger ett gemensamt ansvar 
hos kommun och företagare för ett bättre sam-
arbete och bättre utveckling av näringslivet.  
 

Antalet arbetslösa (16-64 år) i kommunen fortsatte 
att sjunka under 2008 och uppgick 2008-12-31 till 
170, vilket innebär en minskning med 22  från 
2007-12-31. I gengäld ökade under 2008 antalet 
inskrivna i arbetsmarknadsprogram med betoning 
på senare delen av året, där avvecklingen av de 
s.k. plusjobben spelar roll. Totalt ökade antalet 
arbetslösa och personer i olika program från cirka 
250 i december 2007 till cirka 300 i december  

Befolkningsutveckling 2004-2008 
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2008. Positivt är, att antalet långtidsarbetslösa 
sjönk från drygt 50 personer vid årets början till 
drygt 30 vid årets slut.  
 
Arbetslösheten bland ungdomar 18-24 år visar 
samma utveckling som gruppen 16-64 år. Färre 
arbetslösa, även långtidsarbetslösa, men en ök-
ning av antalet ungdomar i olika program. Totalt 
ökar antalet arbetslösa ungdomar och ungdomar i 
program från drygt 50 i december 2007 till nära 90 
samma månad 2008. 
 

Sammantaget måste noteras att arbetslösheten i 
Älvkarleby kommun, oavsett ålder och kön, ligger 
på en hög nivå. Det gäller både om man jämför 
inom länet och totalt för hela landet. Särskilt be-
svärande är ungdomsarbetslösheten. Kommunen 
står inför en stor utmaning, att tillsammans med 
företagarna utveckla näringslivet i kommunen. En 
väg är att skapa större motivation bland invånarna 
till högre utbildning.  En förbättrad arbetsmarknad 
med minskad arbetslöshet bidrar på flera sätt till en 
bättre folkhälsa. 

Infrastruktur 
Resandefrekvensen på Upptåget, som började 
trafikera sträckan Tierp-Gävle i augusti 2006, har 
överträffat förväntningarna. Under 2007 utökades 
antalet turer, bl a med helgtrafik och under 2008 
tillkom ytterligare förtätning av trafiken. Från början 
var Skutskär enda stationen i Älvkarleby kommun, 
men i januari 2008 invigdes stationerna i Älvkar-
leby och Marma. 
 

Den kinesiska satsningen på Dragon Gate (f.d. 
Älvkarlen) invigdes i juli. Planering pågår för en ut-
veckling till ett Dragon Land med Dragon Gate 
som nav för att etablera relationer mellan svenska 
och kinesiska företag.  Dragon Land med Dragon 
Gate kan bli en inkörsport till Älvkarleby kommun. 
Med Upptåget och nya sträckningen av E4:an, 
som invigdes 2007, har kommunikationsmöjlig-
heterna förbättrats avsevärt. 

Politisk sammansättning 

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

Parti 2002-
2006 

2006-
2010 

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

 

Ekonomisk översikt 

Årets resultat 
Under många år har Älvkarleby kommun redovisat 
negativa resultat, vilket har skapat en svag ekono-
misk ställning.  Åren 2004-2007 stärktes ekonomin 
genom positiva resultat på ackumulerat 33,5 mnkr.   
 

Det ekonomiska resultatet för 2008 blev 9,9 mnkr. 
Budgeterat resultat var 8,3 mnkr. Nämnderna re-
dovisade positiva utfall, medan skatteintäkter gav 
ett negativt utfall. Ett positivt resultat på 10-12 
mnkr per år är nödvändigt för att klara de likvida 
behoven och kommande pensionsutbetalningar. I 
resultatet ingår realisationsvinster på 4,7 mnkr vid 
försäljningar av anläggningstillgångar.  I gengäld 
har resultatet belastats med 3,6 mnkr avseende 
nedskrivningar av anläggningstillgångar som vid 
genomgång visats sakna reellt värde. 
 

Nedan visas kommunens ekonomiska resultat de 
fem senaste åren (miljoner kronor). 
 
 

 

 

 

Balanskravet 
Kommunallagen kräver, att om kostnaderna över-
stiger intäkterna, ska resultatet regleras under de 
kommande tre åren, så att det egna kapitalet 
återställs.  
 
Inget underskott från tidigare år återstår att balan-
sera. Vid beräkning av resultat för balansering ska 
inte ingå realisationsvinster vid försäljningar av an-
läggningstillgångar. Under 2008 uppstod reavinster 
på 4,7 mnkr. Årets resultat justerat för reavinster 
uppgår till 5,2 mnkr vilket innebär, att inga förluster 
finns att balansera. 
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Nämndernas budgetutfall 

Som tidigare år har kommunstyrelsen och nämn-
derna styrts av och arbetat efter mål- & budget-
dokument, vilka anger övergripande mål och akti-
viteter inom kommunens olika verksamhetsområ-
den.  
 

Kommunstyrelsen och nämnderna redovisar ett 
positivt utfall mot budget på 5,9 mnkr (3,2 mnkr).  
 
Nedskrivningar av anläggningstillgångar på 3,6 
mnkr belastar nämndernas utfall, främst barn- och 
utbildningsnämnden, 1,9 mnkr, och kommunstyrel-
sen 1,5 mnkr. I kommunstyrelsens utfall ingår rea-
lisationsvinster på 4,7 mnkr vid försäljningar av 
anläggningstillgångar.  
 

Budgetavvikelserna för revisionen, kommunstyrel-
sen och nämnderna fördelar sig enligt följande: 
 
Budgetavvikelser mnkr/år  2007 2008
Revision 0,0 0,0
Kommunstyrelse 0,2 -0,1
Bygg- & miljönämnd 0,3 0,2
Kultur- & fritidsnämnd 0,1 -0,3
Barn-& utbildningsnämnd -1,0 -0,5
Socialnämnd 4,0 6,4
Driftbudgetprojekt -0,4 0,2
Summor 3,2 5,9
 

I övrigt hänvisas till respektive nämnds verksam-
hetsberättelser.  

Verksamheternas kostnader   
Bortsett från skatteutdebiteringen, kan kommunen 
bara marginellt påverka intäktssidan. Därför är det 
av stor vikt, att kostnadsutvecklingen kan kontrolle-
ras.  
 

Verksamheternas nettokostnader enligt resultat-
räkningen ökade med 6,2 % mellan 2007 och 
2008. Om de båda åren rensas från jämförelse-
störande poster som engångsnedskrivningar och 
realisationsvinster blir ökningen 6,5 %. Skattein-
täkter och kommunalekonomisk utjämning/fastig-
hetsavgift, som ska finansiera nettokostnaderna, 
ökade med 6,2 %. Långsiktigt får inte nettokostna-
derna tillåtas öka snabbare än skatteintäkter, ut-
jämning och fastighetsavgift. 

Finansiella mål 
Kommunen antog nedanstående finansiella mål för 
2008  
 

Kriterier Mål Utfall 
Årets resultat % av skatteintäkter 2,0 3,0
Likvida medel (mnkr) 15,0 22,4
Soliditet (%) 28 30
 

 
 

 
 
 

Som framgår har samtliga fastställda finansiella 
mål överträffats. I likvida medel i sammanställ-
ningen ovan ingår inte kortfristiga placeringar. 

Soliditet 
Soliditeten har förbättrats och Älvkarleby kommun 
har nu en soliditet 30 % (29 %). Kommunen har 
efter många år av underskott en låg soliditet och 
målet måste vara att successivt höja den. Ett vägt  
medelvärde för landets kommuner var 2007 55 % 
och för vårt läns kommuner och kommungruppen 
(pendlingskommuner) 47 %.   
 
  
 

 
 
 
Om avsättning skulle ske i balansräkningen för 
åtaganden för pensionsavtal före 1998 (se under 
”Pensionskostnader…” nedan), skulle kommunen 
drabbas av ett negativt eget kapital och därmed 
negativ soliditet, - 32 %! 

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

Trots några goda ekonomiska år är rörelsekapitalet 
fortfarande kraftigt negativt, - 26,5 mnkr (- 26,1 
mnkr), d v s de kortfristiga skulderna överstiger 
omsättningstillgångarna. Förändringen för året 
uppgår till – 0,4 mnkr. Någon större fara med det 
negativa rörelsekapitalet lär inte föreligga, då det 
är osannolikt, att de kortfristiga skulderna samtidigt 
skulle förfalla till betalning.  
 

De likvida medlen, inkl kortfristiga placeringar, har 
under året ökat med 6,7 mnkr till 23,3 mnkr. Lik-
vida medel på cirka 15 mnkr kan bedömas tillräck-
liga och i kombination med koncernkonto och en 
bankkredit på 20 mnkr som är knuten till detta, 
klarar vi då även tillfälligt höga utbetalningar.   

Upplåning  
Kommunens långfristiga upplåning uppgick vid års-
skiftet till 144,1 mnkr (129,5 mnkr). Den kortfristiga 
låneskulden, d v s den del av lånen som amorteras  
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inom ett år, uppgick till 8,9 mnkr (9,1 mnkr). Under 
2008 nyupplånades 27,0 mnkr och amorterades 
12,6 mnkr. Av nyupplåningen avsåg 9,0 mnkr fi-
nansiering av tillbyggnation av Sörgärdets skola 
och 18,0 mnkr avsåg, via vidareutlåning till Kom-
munhus AB och ÄFAB, ÄFABs finansiering av en 
närvärmeinstallation i Älvkarleby. Kommunens 
upplåning exklusive upplåning till Kommunhus AB, 
d.v.s. enbart upplåning för kommunens eget be-
hov, uppgick vid årsskiftet till 110,5 mnkr (113,3 
mnkr). 
 
Av totala lånestocken enligt diagrammet nedan ut-
görs 114 mnkr, 75 %, av korta bindningstider (upp 
till tre månader). Den genomsnittliga räntesatsen 
var under året 4,96 % (3,74 %). 
 

 

Avskrivningar och nedskrivningar  
Planenliga avskrivningar uppgick till 12,2 mnkr 
(12,4) mnkr. Därutöver verkställdes nedskriv-
ningar, 3,6 mnkr, på anläggningstillgångar som har 
bedömts sakna reellt värde för kommunen.  

Investeringar 
Kommunens investeringar uppgick under året till 
26,8 mnkr (19,4 mnkr). Budget uppgick till 34,2 
mnkr (29,0 mnkr).   
 

De större investeringarna under 2008 var: 
 

Större investeringar 2008 mnkr
Om- o tillbyggnation Sörgärdets skola 9,4
Köp av mark  3,5
Hiss kommunhuset 2,4
Sanering va-ledningar 2,4
 
I övrigt hänvisas till investeringsredovisningen på 
s.11 

Pensionskostnader och pensionsåtaganden 
1998 gick kommunen över till att beräkna och 
redovisa pensionsskulden i enlighet med den lag-
reglerade s.k. blandmodellen. Denna modell inne-
bär att den gamla skulden (avtal före 1998) redo-
visas som en ansvarsförbindelse inom linjen i ba-
lansräkningen, medan den nya skulden (från 1998) 
redovisas i resultat- och balansräkningarna. Även 
löneskatt på pensionsskulden redovisas. Trots att 
ingen pension längre tjänas in på det gamla  

 
avtalet, växer ändå skulden p.g.a. att ränte- och in-
dexuppräkningarna är högre än utbetalningarna. 
Då skulden är ett faktiskt långsiktigt åtagande bör 
den årliga ökningen rymmas i resultatet. 
 

Från 2007 beräknas pensionsåtagandena enligt en 
ny metod, RIPS 07 (Riktlinjer för beräkning av 
pensionsskuld). Den nya modellen innehåller bl.a. 
antaganden om en högre förväntad livslängd. 
Sammantaget kan sägas, att den nya beräknings-
metoden ger högre pensionsskuld än den tidigare 
metoden, främst för ansvarsförbindelsen men även 
för avsättningarna. 
 
Pensionskostnaderna uppgick 2008 till 18,6 mnkr 
(18,3 mnkr) inkl löneskatt fördelat enligt nedan: 
 
 

Pensionskostnader 2007 2008

Pensionsutbetalningar 6,5 7,7
Avgiftsbestämd ålderspension 
(individuell del) 8,8 9,2
Skuldförändring exkl. ÖK-SAP 2,6 1,2
ÖK-SAP (särskild avtalspen-
sion) 0 0
Finansiell kostnad 0,4 0,5
Totalt (inkl löneskatt) 18,3 18,6
 

 
Ansvarsförbindelse och pensionsskuld per 31 de-
cember 2007 resp. 2008 i mnkr återfinns i tabellen 
nedan. Beloppen inkluderar särskild löneskatt.  
 
 

Pensionsskuld 31 december  2007 2008
Ansvarsförbindelse 207,9 211,6
Avsatt för pensioner 11,8 13,5
Avgiftsbestämd ålderspension 8,8 9,2
Totalt (inkl löneskatt) 228,5 234,3
 

Kommunen saknar finansiella placeringar avse-
ende pensionsmedel förutom en smärre placering, 
800 tkr, i fonder hos Nordea. 

Borgensåtaganden 
Under den senaste tiden har nya borgensåtagan-
den endast ingåtts för de kommunala bolagen. 
Borgensåtaganden kan delas in i fyra grupper: 
 
 

Borgen per 31/12 mnkr  2007 2008
Älvkarlebyhus AB 98,0 90,6
Övriga kommunala bolag 14,2 12,9
Bostadsrättsföreningar 8,8 6,9
Egna hem 0,5 0,5
Övriga 1,1 1,0
Totalt 122,7 111,9
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Skatteutdebitering 
Total skatteutdebitering (kommun och landsting) i 
Älvkarleby kommun i jämförelse med två närlig-
gande kommuner. 
 

Kommun 2007 2008
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 situ-
ation: 
 

Åtgärd 
För-

ändring
Årseffekt

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

De kommunala bolagen 

Kommunens vatten- och avloppsverksamheten 
ingår numera i ett koncernsamarbete tillsammans 
med Gävle, Hofors och Ockelbo kommuner. All 
personal övergick, och alla maskiner och fordon 
såldes, 1 maj till moderbolaget Gästrike Vatten AB. 
1 september såldes övriga anläggningar till ett 
anläggningsbolag för respektive kommun, för Älv-
karlebys del Älvkarleby Vatten AB (ÄVAB). 
Främsta syftena med samarbetet är att uppnå 
synergieffekter och att säkerställa framtida kom-
petens. 
 

Älvkarleby kommun har under 2008 täckt under-
skott i ÄVAB på totalt 1,4 mnkr. 300 tkr avser ett 
ovillkorat aktieägartillskott för täckande av över-
gångskostnader och ett villkorat (=bolaget är åter-
betalningsskyldigt) tillskott på 1,1 mnkr för drift-
underskott. Kommunen har valt att 2008 kostnads-
bokföra även det villkorade tillskottet, då det är 
osäkert om och framförallt när i tiden återbetalning 
kan ske.  
 

AB Älvkarlebyhus redovisar en vinst på 217 tkr  
(- 2,0 mnkr). Resultatet belastas av nedskrivningar 
med 3,2 mnkr (4,5 mnkr). Nedskrivningarna moti-
veras av fastigheter med lång vakanstid och behov 
av investeringar vid uthyrning. 
 

Älvkarleby Fjärrvärme AB (ÄFAB) visar ett resultat 
efter finansiella poster på 191 tkr (4,9 mnkr).  Efter 
bokslutsdispositioner och skatt redovisas ett re-
sultat på 1 tkr.  
 

Under året tecknade ÄFAB ett femårigt avtal med 
Stora Enso avseende energileveranser. ÄFAB blev 
också delägare, 10,1 %, i Samkraft AB, ett nybildat  

 
regionalt vindkraftsbolag, huvudsakligen med 
energibolag från Gävleborgs län som ägare. 
 

ÄFAB har fört förhandlingar med Gävle Energi AB 
om partnerskap. Planen är, att ÄFAB fusioneras 
med Bionär och att verksamheten i eget bolag 
avvecklas under 2009. Bionär ägs av Gävle Energi 
AB (55 %) och Ockelbo kommun (45 %). 
 

I övrigt hänvisas till den sammanställda redovis-
ningen (sidorna 47-52) 

Mål och riktlinjer 

Under 2007 och med fortsättning under januari 
2008 deltog Älvkarleby tillsammans med fem 
andra kommuner i ett, av Sveriges Kommuner och 
Landsting bedrivet, projekt ”Mål och riktlinjer för 
verksamheten”.  
 

Syftet med projektet är att få en effektivare och 
tydligare mål- och budgetprocess. Målen är bl a att 
få en tydligare politisk styrning och prioritering, 
bättre underlag för budgettilldelning och ett årshjul 
för en effektivare ekonomiprocess. Arbetet inriktas 
också utifrån kommunallagens krav på verksam-
hetsmässiga och finansiella mål som är av be-
tydelse för en god ekonomisk hushållning. Kom-
munen arbetar efter den nya modellen från 2009.  
 

Under 2008 har kommunen således arbetat efter 
den äldre modell där fullmäktige fastställer mål 
(baserade på kommunens ”Vision 2010”) för samt-
liga nämnder och nämnderna i sin tur fastställer 
aktiviteter för att nå målen. Genom åren har målen 
ofta varit så allmänt formulerade, att det varit svårt 
och ofta omöjligt att avgöra om målen uppnåtts 
eller inte. Under senare år har det gjorts ansträng-
ningar att formulera mål som ska vara lättare att 
följa upp. 
 

Kommunens måluppfyllelse 2008 kan betraktas 
som förhållandevis god. Flera mål är av det slaget, 
att de inte kan uppnås under ett enskilt år, utan 
målarbetet sträcker sig över flera år och ibland 
kanske mot ett rörligt mål.   

Framtiden 

Förändringar kommer sannolikt att ske inom kol-
lektivtrafiken. Tågtrafiken kan komma att förbättras 
ytterligare och kanske på bekostnad av busstrafi-
ken. Bl. a. håller definitionen av stomtrafiken på att 
ses över, liksom finansieringen av densamma.   
 

Arbetet med en ny översiktsplan har pågått under 
några år och beräknas färdigställas under första 
halvåret 2009. Färdigställandet är angeläget, då en  
inaktuell översiktsplan hämmar övrig fysisk plane-
ring. 
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Finanskrisen med den kraftiga inbromsningen av 
konjunkturen och därmed lägre sysselsättning och 
skattekraft, kommer att leda till en ekonomisk ut-
maning för kommunerna. Det kommer att behövas 
en tydlig politisk prioritering och dessutom ett stort 
politiskt mod, att fatta de beslut som den ekono-
miska nedgången kommer att kräva. Saknas detta 
politiska mod, kommer de senaste årens ekono-
miska uppbyggnad att raseras.   
 

När konjunktur och sysselsättning/skattekraft vän-
der uppåt, kommer ändå svåra politiska priorite-
ringar att kvarstå. Pensionskostnader och ökande 
behov inom vård och omsorg kommer att ta en allt 
större andel av tillgängligt ekonomiskt utrymme. 
Ändå borde inte allt vara svart. Kommunen har en 
relativt hög skatteutdebitering och rimligtvis borde 
vi därför kunna kombinera bra verksamhet med 
god ekonomi. Det gäller att utnyttja befintliga re-
surser på bästa sätt. Här gäller att ta lärdom av 
framgångsrika kolleger. 

Sammanfattning  

En kraftigt vikande konjunktur med lägre 
sysselsättning och därmed försämrade skattein-
täkter, har dramatiskt förändrat den ekonomiska 
situationen för Sveriges kommuner. Älvkarleby 
kommun måste snabbt reagera och agera utifrån 
de nya villkoren.  
 

Befolkningsutvecklingen i kommunen har varit 
positiv under flera år, men 2007 vände trenden och 
befolkningen minskade det året med 15 invånare. 
Under 2008 fortsatte befolkningsminskningen, - 31 
invånare till 9 064 invånare 2008-12-31.  
 

Organisationen Svenskt Näringsliv genomför näs-
tan alla år en rankning av företagsklimatet i de 
svenska kommunerna. Älvkarleby behöll i stort sett 
sin placering från 2007. Placering 146 jämfört med 
placering 143 i 2007 års mätning.   
 

Arbetet med näringslivsfrågor har intensifierats och 
getts en ökad tyngd. Ett varierat och rikt näringsliv 
behövs för att skapa arbetstillfällen, då arbetslös-
heten i kommunen ligger på en jämförelsevis hög 
nivå. Ungdomsarbetslösheten är särskilt besvä-
rande.  
 

Trafiken med Upptåget byggs ut och under 2008 
tillkom tågstopp i Älvkarleby och Marma och från 
hösten 2008 utökades antalet dagliga turer. Till-
strömningen av resenärer har varit över förväntan.  
 

Arbetet med ny översiktsplan har pågått en längre 
tid. Den beräknas bli klar och kunna fastställas av 
kommunfullmäktige under första halvåret 2009.  
 

Det redovisade ekonomiska resultatet uppgick till 
9,9 mnkr. Ett resultat på 10-12 mnkr/år behövs för 
att säkerställa likvida medel och pensionsåtagan-
den.  

 
De största budgetavvikelserna noteras inom 
socialnämnden, + 6,4 mnkr. Nedskrivningar av 
anläggningstillgångar med 1,9 mnkr, bidrog till 
barn- och utbildningsnämndens underskott på 500 
tkr. Även kultur- och fritidsnämnden och kommun-
styrelsen redovisade negativa budgetavvikelser. 
 

Efter de senaste årens positiva resultat har kom-
munens ekonomi förbättrats, men är fortfarande 
svag, bl.a. låg soliditet, efter alla tidigare år med 
stora underskott.  
 

Kommunens långfristiga upplåning ökade under 
2008. En nyupplåning på 27 mnkr verkställdes, 
medan amorteringarna uppgick till 12,6 mnkr. Av 
nyupplåningen avsåg 18 mnkr upplåning till Kom-
munhus AB för vidareutlåning till ÄFAB för finansi-
ering av bl.a. närvärmeinstallationerna i Älvkarleby. 
Lånen för kommunens eget behov minskade så-
ledes under 2008. 
 

Under året verkställdes nedskrivningar, 3,6 mnkr, 
på anläggningstillgångar, som har bedömts sakna 
reellt värde för kommunen. Planenliga avskriv-
ningar uppgick till 12,2 mnkr. 
 

Investeringarna uppgick till 26,8 mnkr. Största 
investeringen avsåg om- och tillbyggnation av Sör-
gärdets skola, 9,4 mnkr.  
 

Pensionskostnaderna uppgick till 18,6 mnkr och 
skulden 2008-12-31, inkl ansvarsförbindelse för 
pensioner enligt avtal före 1998 uppgick till 234,3 
mnkr, en ökning med 5,8 mnkr från 2007. Pen-
sionskostnaderna kommer framdeles att ta allt 
större andel av tillgängliga ekonomiska medel.  
 

Efter flera år med god ekonomisk tillväxt, har kon-
junkturen tvärbromsat, vilket skapat stora ekono-
miska problem för Sveriges kommuner. Älvkarleby 
kommun måste agera snabbt på de förändrade 
ekonomiska förutsättningarna. För detta kommer 
att krävas tydliga politiska prioriteringar och stort 
politiskt mod.  
 

Kommunens vatten- och avloppsverksamhet ingår 
numera i ett koncernsamarbete tillsammans med 
Gävle, Hofors och Ockelbo kommuner.  
 

AB Älvkarlebyhus redovisade en vinst på 217 tkr, 
efter nedskrivningar på 3,2 mnkr.  
 
Älvkarleby Fjärrvärme AB redovisade ett resultat 
efter finansiella poster på 191 tkr. Bolaget teckna-
de under året ett femårigt avtal med Stora Enso 
avseende energileveranser 
 

ÄFAB har fört förhandlingar med Gävle Energi AB 
om partnerskap. Planen är, att ÄFAB fusioneras 
med Bionär och att verksamheten i eget bolag 
avvecklas under 2009. ÄFAB är också delägare i 
ett nybildat vindkraftsbolag, Samkraft AB
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PERSONALVOLYM 

Vid utgången av 2008 uppgick kommunens 
antal månadsavlönad anställd personal till 718 
st, vilket motsvarar 614 årsarbetare. Antalet 
årsarbetare har därigenom minskat med 38 st 
jämfört med 2007. 
 
107 376 timmar har under året utförts av timav-
lönad personal. Detta motsvarar 63 årsarbe-
tare, en minskning med 5 årsarbetare jämfört 
med 2007. 

KÖN, ÅLDER  

Medelålder, anställningstid, män respektive 
kvinnor - månadsanställda. 
 
Medelåldern för män är 47,1 år och för kvinnor 
43.9 år. Det är en föråldring jämfört med före-
gående år med 2,8 år för männen och 0,8 år för 
kvinnorna. Medelåldern totalt är 44,5 år. 
 
Den genomsnittliga anställningstiden är 8,7 år 
för män och 12,8 år för kvinnor. Total genom-
snittlig anställningstid är 12 år. 
 
Andelen anställda fördelade på kön  
(i procent) 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 
Kvinnor 87 88 86 86 88 
Män 13 12 14 14 12 

 
Andel heltider kvinna/man (i procent)  

 

 

 

 

 

LÖNEKOSTNADER, ARVODEN MM 

Kostnaden (exkl. PO) för löner, arvoden och 
ersättningar till personal, förtroendevalda, upp-
dragstagare m.fl. uppgick under året till 172,9 
(171,2 mnkr 2007) mnkr.  
 

Medellön  
Medellönen för kvinnor 21 824 kr och män 22 
539 kr. Skillnaden mellan kvinnor och mäns 
medellön är 715 kr (2007 1 627kr) vilket är en  

 
 
minskning av löneskillnaderna med 912 kr 
jämfört med året innan. 
 
Kvinnornas medellön i relation till männens 
uppgår till 96,8 %. Medellönen totalt i kommu-
nen är 21 911 kr. 
 

Löneöversyn 2008 
Löneökningar i samband med årets löneöver-
syn uppgick till en kostnad av 9 mnkr. 
 

⇒ Varav Kommunals löneökning fr.o.m. 
080101 står för 6,6 mnkr. 

⇒ Varav övriga fr.o.m. 080401 står för 2,4 
mnkr. 

 
Det totala utfallet för löneöversynen var 6,34 %. 
 

Sjuklönekostnaden 
Sjuklönekostnaden för arbetsgivarperioden 
(dag 1 – 14 samt 10 % dag 15-90) är 2,3 mnkr 
och är en minskning med 240 tkr från föregå-
ende år.  
 
Timanställdas sjuklönekostnad uppgår till 71 
tkr.  

MERTID/ÖVERTID 

Genomsnittligt antal utförda mertidstimmar 
per anställd och år - månadsanställda. 
 
Den sammanlagda mertiden/övertiden för 2008 
är 16,5 tim/anst vilket är en minskning med 3 
tim per anställd mot föregående år. 
 
Den sammanlagda mertiden/övertiden för 2008 
motsvarar 7 årsarbetare vilket är en minskning 
med 1,6 mot föregående år.  
 
Uttagen kompledighet under 2008 7,5 tim/anst 
motsvarande 3,18 årsarbetare (2007 4,1). 
 
Exklusive PO uppgick utbetalad kontant ersätt-
ning för mertiden till 1,4 mnkr (2007 1,5 mnkr). 

 

 

.  
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ARBETAD TID - FRÅNVARO 

Figuren avser månadsanställda och anger 
anställningstidens fördelning i procent 
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Nettoarbetstiden har ökat med 2,24 procent-
enheter jämfört med 2007. 

SJUKFRÅNVARO 

Totala antalet sjukfrånvarodagar genomsnitt 
per månadsavlönad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den totala sjukfrånvaron under 2008 motsvarar 
34,4 sjukdagar/anställd och har minskat med 
6,4 dagar/anställd.  
 

⇒ Korttidsfrånvaron dag 1-14 har minskat 
med 0,5 dgr/anställd.   

⇒ Sjukfrånvaro dag 15-90  har minskat 
med 1,7 dgr/anställd. 

⇒ Sjukfrånvaro dag 91 - har minskat med 
4,4 dgr/anställd. 

 
 

 
 
Totala antalet sjukfrånvarodagar per an-
ställd (månadsavlönade) under en 5-års-
period.  

 

Frisknärvaro 

47,1% (36,4% 2007) av kommunens månads-
anställda har inte haft någon registrerad sjuk-
frånvaro under 2008. 

Hälsobokslut  

Procent av de anställdas sammanlagda ordi-
narie arbetstid. Inklusive timavlönade. 
Siffror från föregående år inom parantes  
  
Total sjukfrånvaro (8,72)   7,80 
   
Sjukfrånvaro för kvinnor:
  

(9,66) 8,32 

Sjukfrånvaro för män: (3,84) 4,68  
   
Sjukfrånvaron för ålders-
grupp 

  

      - 29 år (4,34) 3,19 
30 - 49 år (7,48) 6,08 
50 år -       (10,89) 10,49 
   
Andel av total sjukfrånvaro   
som varat i 60 dgr eller mer: (70,09) 69,63 
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 Redovisning Avvikelse mot Redovisning Avvikelse mot 
 2007 budget 2007 2008 budget 2008 
     
Revision     
Intäkter 0 0 0 0 
Kostnader 540 10 497 28 
Nettokostnader 540 10 497 28 
     
Kommunstyrelse      
Intäkter 68 119 414 66 240 13 552 
Kostnader 123 211 -167 126 386 -13 648 
Nettokostnader 55 092 247 60 146 -96 
     
Bygg- och miljö-
nämnd     
Intäkter 1 050 176 1 500 327 
Kostnader 4 468 134 4 739 -115 
Nettokostnader 3 418 310 3 239 212 
     
Kultur- och fritidsnämnd    
Intäkter 5 446 2 045 5 100 615 
Kostnader 17 732 -1 931 20 521 -947 
Nettokostnader 12 286 114 15 421 -332 
     
Barn- och utbildningsnämnd    
Intäkter 14 472 2 091 15 483 4 594 
Kostnader 182 464 -3 083 191 468 -5 086 
Nettokostnader 167 992 -992 175 985 -492 
     
Socialnämnd     
Intäkter 24 536 4 838 23 891 4 615 
Kostnader 152 506 -868 158 724 1 764 
Nettokostnader 127 970 3 970 134 833 6 379 
     
Driftprojekt     
Intäkter 120 120 1 176 1 176 
Kostnader 823 -483 1 552 -977 
Nettokostnader 703 -363 375 200 
     
Finansförvaltning     
Intäkter  404 404 2 804 429 073 -3 477 
Kostnader 26 295 -1 295 28 706 -856 
Nettokostnader -378 109 1 509 -400 367 -4 333 
     
SUMMOR     
Intäkter 518 147 12 488 542 463 21 402 
Kostnader 508 039 -7 683 532 593 -19 837 
Nettokostnader -10 108 4 805 -9 870 1 565 
     



Investeringsredovisning (tkr) 
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 Redovisning Redovisning  Avvikelse mot 
 2007 2008 budget 2008 
    
Kommunstyrelse    
Inkomster 1 926 1 707 1 707 
Utgifter 20 130 25 714 5 089 
Nettoutgifter 18 204 24 007 6 796 
    
Barn- och utbildningsnämnd    
Utgifter 628 1 331 -808 
    
Socialnämnd    
Utgifter 561 1245 215 
    
Kultur och Fritidsnämnden    
Utgifter 27 185 1 229 
    
SUMMA NETTOINVESTERINGAR 19 420 26 768 7 432 
    

 

 

Sammanställning över investeringar >500 tkr 
 

 

 Redovisning Budget Total utgift Total budget 
 2008 2008 t.o.m. 2008 t.o.m. 2008 
     
Om & tillbyggnad Sörgärdet  9 370 11 000 9 563 11 000 
Hiss kommunhuset 2 399 935 2 464 1 000 
Sanering av VA-ledningar 2 385 4 522 13 189 15 000 
Köp av markreserv 1 800 0 1 800 0 
Köp av expl. mark 1 700 0 1 700 0 
Projektering ombyggn. Rotskär 814 289 1 877 2 789 
Ombyggnad pumpstationer 632 900 1 323 1 650 
Närvärme Östangård 608 885 863 1 140 
Redskapsbärare till park 502 540 502 540 
Toppbeläggning gator cykelvägar 500 500 2 250 2 250 
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  Redovisning Redovisning Avvikelse mot 
 Not 2007 2008 budget 2008 
     
Verksamheternas intäkter 1 83 512 80 243 14 518 
Verksamheternas kostnader 2 -432 131 -448 898 -8 298 
Avskrivningar 3 -12 432 -12 154 2 216 
Jämförelsestörande poster/Nedskrivn. 3 -931 -3 623 -3 623 
     
Verksamheternas nettokostnader  -361 982 -384 433 4 812 
     
Skatteintäkter 4 319 529 333 469 -3 531 
Kommunalekonomisk utjämning 5 55 496 52 701 -399 
Kommunal fastighetsavg.  - 11 977 77 
Finansiella intäkter 6 2 434 3 532 1 032 
Finansiella kostnader   -5 369 -7 376 -426 
     
Resultat före extraordinära poster  10 108 9 870 1 565 
     
Extraordinära intäkter     
Extraordinära kostnader         
     
     
ÅRETS RESULTAT  10 108 9 870 1 565 
     
     
     
Avstämning mot balanskravet  2007 2008  
     
Ingående underskott att balansera  0 0  
Resultat enligt resultaträkningen   10 108 9 870  
Realisationsvinster  -1 089 -4 715  
     
Balanskravsresultat  9 019 5 155  
     



Balansräkning (tkr) 
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  Redovisning Redovisning Avvikelse mot 
 Not 2007 2008 budget 2008 
     
TILLGÅNGAR     
     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     
     Mark, byggn. o tekniska anläggn. 7 219 110 167 480  
     Maskiner och inventarier 8 8 039 9 208  
Finansiella anläggningstillgångar 9 35 126 110 229   
Summa anläggningstillgångar  262 275 286 918 -927 
     
Omsättningstillgångar     
    Förråd m m  58 23  
    Fordringar  10 35 183 31 852  
    Kortfristiga placeringar 11 908 812  
    Kassa och bank 12 15 715 22 450   
Summa omsättningstillgångar  51 864 55 136 12 421 
     
SUMMA TILLGÅNGAR  314 139 342 053 11 493 
     
     
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, 
SKULDER     
     
Eget kapital 13 91 779 101 650 1 626 
    därav årets resultat  10 108 9 870  
     
Avsättningar     
    Pensioner 14 9 457 10 848  
    Löneskatt på pensioner 14a 2 294 2 632  
    Övriga avsättningar 15 3 176 1 125   
Summa avsättningar  14 927 14 605 2 099 
     
Skulder     
    Långfristiga skulder 16 129 492 144 124 454 
    Kortfristiga skulder 17 77 941 81 674 7 313 
Summa skulder  207 433 225 798 7 767 
     
SUMMA EGET KAPITAL,      
AVSÄTTNINGAR, SKULDER  314 139 342 053 11 493 
     
     
Ansvarsförbindelser för pensioner 25 207 897 211 632  
Borgensförbindelser 26 122 681 111 892  
     



Kassaflödesanalys (tkr) 
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  Redovisning Redovisning Avvikelse mot 
 Not 2007 2008 budget 2008 
     
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     
     
Årets resultat  10 108 9 870  
Justering för avskrivningar  12 432 12 154  
Justering för nedskrivningar  931 3 623  
Justering för gjorda/ianspråkt.avsättn  2 168 -322  
     
Medel från verksamheten före      
förändring av rörelsekapital  25 639 25 325  
     
Ökning/minskning kortfristiga ford-
ringar  1 215 3 331  
Ökning/minskning förråd och varu-
lager  -3 35  
Ökning/minskning kortfristiga skulder  4 218 3 733  
          
Kassaflöde från den löpande verksam-
heten 31 069 32 424 4 934 
     
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
     
Investering i materiella anl tillgångar 18 -19 420 -26 768  
Försäljning av materiella anl till-
gångar 19 0 61 452  
Investering i finansiella anl. tillgångar 20 -2 000 -501  
          
Kassaflöde från investerings-
verksamheten -21 420 34 183 58 017 
     
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
     
Ökning av långfristiga skulder 21 0 27 000  
Minskning av långfristiga skulder 22 -8 926 -12 367  
Ökning långfristiga fordringar 23 0 -75 430  
Minskning långfristiga fordringar 24 828 828  
          
Kassaflöde från finansierings-
verksamheten -8 098 -59 969 -52 361 
     
     
ÅRETS KASSAFLÖDE  (inkl kortfr plac) 1 551 6 638 10 590 
     
     
Likvida medel vid årets början  15 072 16 623  
Likvida medel vid årets slut  16 623 23 261  
     
Årets kassaflöde enligt balansräkningen 1 551 6 638  
    



Fem år i sammandrag 
Belopp i tkr om inte annat anges  
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 2004 2005 2006 2007 2008 
      
Årets resultat 1 602 13 730 8 050 10 108 9 870 
      
Rörelsekapital -34 883 -34 669 -22 198 -26 077 -26 538 
  årlig förändring -2 761 214 12 471 -3 879 -462 
      
Anläggningskapital 96 014 109 530 103 869 117 856 128 189 
  årlig förändring 3 504 13 516 -5 661 13 987 10 333 
      
Eget kapital 61 131 74 861 81 671 91 779 101 650 
  årlig förändring 1/ 743 13 730 6 810 10 108 9 870 
      
Verksamheternas nettokostnader i procent  98 96 97 97 97 
av skatteintäkter, kommunalekonomisk       

utjämning och kommunal fastighetsavgift.      
      
Verksamheternas nettokostnader - ökning i % 0,0 1,3 4,8 3,1 6,2 
      
Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning 1,1 4,0 3,3 3,6 6,2 
och kommunal fastighetsavgift - ökning i %      
      
Balanslikviditet i % 44 50 70 67 68 
(omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)      
      
Soliditet i % 22 26 27 29 30 
(eget kapital/totalt kapital exkl. pensionsskuld)      
      
Skuldsättningsgrad i % 75 70 69 66 66 
(skulder/totalt kapital)      
      
Låneskuldens andel av anläggningstillgångarna i % 62 55 58 53 53 
      
Lån i banker och andra finansinstitut 155 531 142 295 147 166 138 590 153 022 
    därav bokfört som kortfristig skuld 2/ 9 073 8 823 8 748 9 098 8 898 
      
Eget kapital per invånare i kronor 6 762 8 245 8 965 10 091 11 215 
      
Låneskuld per invånare i kronor 17 203 15 671 16 154 15 238 16 882 
      
Genomsnittlig räntesats på anläggningslån 4,4 2,9 3,1 3,7 5,0 
      
Antal invånare 31 december 9 041 9 080 9 110 9 095 9 064 
      
      
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  
      



Noter (tkr) 
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Not  2007 2008 
1 Verksamheternas intäkter   
 Från driftredovisningen* 518 147 542 463 
 Interna poster -30 582 -33 515 
 Internränta -9 943 -10 001 
 Statlig utjämning -72 147 -69 727 
 Kommunal fastighetsavgift - -11 977 
 Finansiella intäkter -2 434 -3 532 
 Skatteintäkter -319 529 -333 469 
 Summa 83 512 80 243 
    

 

* Inom driftredovisningens intäkter 2008 redovisas realisa-
tionsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar där fastig-
hetsförsäljning svarar för 605 tkr (Lindgården) +3 660 tkr 
(Gårdskärs fiskehamn), tomtmark för 100 tkr samt maskiner 
350 tkr.  Totalt 4 715 tkr   

    
2 Verksamheternas kostnader   
 Från driftredovisningen (inkl. leasingkostn. se nedan) 508 039 532 593 

 Internränta -9 943 -10 001 
 Avskrivningar -12 432 -12 154 
 Nedskrivningar  -931 -3 623 
 Övriga interna kostnader -30 582 -33 515 
 Statlig utjämning -16 651 -17 026 
 Avgår finansiella kostnader -5 369 -7 376 
 Summa 432 131 448 898 
    
 Leasingavgifter avseende operationell leasing   2008 

      

 Leasingavgifter lokaler, J-holmen, + moduler   3 259 

 Leasingavgifter bilar  620 

 Leasingavgifter kontorsmaskiner  397 

 Summa  4 276 

      

 Framtida åtaganden leasingavtal    

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

   - Inom 1 år                                                     3 961   

  - Mellan 1 och 5 år                                           12 264   

  - Senare än 5 år                                              -   

 Summa                                                      16 225   

    
3 Avskrivningar/nedskrivningar   
 Planenliga avskrivningar -12 432 -12 154 
 Nedskrivningar -931 -3 623 
 Summa -13 363 -15 777 
    
4 Skatteintäkter   
 Preliminära skatteintäkter 315 412 336 282 
 Slutavräkning 2005 respektive 20066 -1 034 - 
 Preliminär avräkning 2007  5 151 -5 151 
 Slutavräkning 2007 - 4 542 
 Preliminär avräkning 2008 - -2 204 
 Summa 319 529 333 469 



Noter (tkr) 
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Not  2007 2008 
5 Kommunalekonomisk utjämning   
 Inkomstutjämning 63 706 69 727 
 Kostnadsutjämning -10 692 -8 309 
 Regleringsbidrag  8 296 - 
 Bidrag för LSS utjämning 145 - 
 Regleringsbidrag -avgift - -4 170 
 Nationell utjämning LSS -5 959 -4 546 
 Summa 55 496 52 701 
    
 Kommunal fastighetsavgift - 11 977 
    
6 Finansiella intäkter   
 Räntebidrag 82 54 
 Räntor på likvida medel och utlåning 1 910 3 478 
 Utdelning på aktier och andelar (Älvkarlebyhus) 442 - 
 Summa 2 434 3 532 
    
 Materiella tillgångar   
7 Mark, byggn. o tekniska anläggn.   
    
 Markreserv   
 Ingående värde 12 376 12 321 
 Årets investeringar - 1 800 
 Avskrivningar -53 -54 
 Nedskrivningar - -967 
 Försäljningar - - 
 Utgående värde 12 321 13 101 
    
 Verksamhetsfastigheter   
 Ingående värde 108 870 105 350 
 Årets investeringar 2 714 15 332 
 Investeringsinkomst - -281 
 Avskrivningar -6 234 -6 471 
 Nedskrivningar - -2 104 
 Försäljningar  - -279 
 Utgående värde 105 350 111 546 
    
 Publika fastigheter   
 Ingående värde 27 017 33 030 
 Årets investeringar 7 047 1 123 
 Investeringsinkomst - -1 373 
 Avskrivningar -1 034 -1 238 
 Nedskrivningar - -237 
 Utgående värde 33 030 31 305 
    
 Fastigheter för annan verksamhet   
 Ingående värde 57 700 60 493 
 Årets investeringar 6 881 4 074 
 Avskrivningar -3 180 -2 120 
 Nedskrivningar  -908 -316 
 Försäljningar - -60 125 
 Utgående värde 60 493 2 006 



Noter (tkr) 
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Not  2007 2008 
 Exploateringsmark   
 Ingående värde 7 915 7 915 
 Årets investeringar - 1 677 
 Nedskrivningar - - 
 Försäljningar - -70 
 Utgående värde 7 915 9 522 
    
 Summa mark, byggnader o tekniska anläggningar   
 Ingående värde 213 877 219 110 
 Årets investeringar 16 642 24 005 
 Investeringsbidrag - -1 654 
 Avskrivningar -10 501 -9 883 
 Nedskrivningar -908 -3 623 
 Försäljningar - -60 474 
 Summa utgående värde 219 110 167 480 
    
8 Maskiner och inventarier   
    
 Maskiner   
 Ingående värde 767 519 
 Årets investeringar 33 502 
 Avskrivningar -281 -313 
 Försäljningar - -49 
 Utgående värde 519 659 
    
 Inventarier   
 Ingående värde 5 870 6 296 
 Årets investeringar 1 835 3 614 
 Avskrivningar -1 409 -1 783 
 Nedskrivningar - - 
 Försäljningar - -5 
 Utgående värde 6 296 8 122 
    
 Bilar och andra transportmedel   
 Ingående värde 578 1 225 
 Årets investeringar 909 300 
 Avskrivningar -240 -174 
 Nedskrivningar -23 - 
 Försäljningar - -924 
 Utgående värde 1 225 426 
    
    
 Summa maskiner, inventarier m m   
 Ingående värde 7 215 8 039 
 Årets investeringar 2 777 4 417 
 Avskrivningar -1 930 -2 270 
 Nedskrivningar -23 - 
 Försäljningar - -978 
 Summa utgående värde 8 039 9 208 
    
    
    



Noter (tkr) 
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Not  2007 2008 
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 2 000 
 Älvkarleby vatten AB - 1 
 Gästrike vatten AB - 500 
 Summor aktier och andelar 9 712 10 213 
    
 Obligationer och värdepapper   
 Revers Gästrike Räddningstjänst 777 777 
 Övriga värdepapper 20 20 
 Summor obligationer och värdepapper 797 797 
    
 Långfristiga fordringar   
 HSB BRF 203 107 47 
 Revers Älvkarleby Vatten AB - 58 330 
 Revers Älvkarleby Kommunhus AB 24 493 40 825 
 Summor långfristiga fordringar 24 600 99 202 
    
 Grundfondskapital Stiftelsen Älvkarlebyhus 17 17 
    
 Summa finansiella anläggningstillgångar 35 126 110 229 
    

10 Fordringar   
 Kundfordringar 6 296 3 422 
 Fordringar hos anställda -110 -3 
 Kortfristig del av långfristig fordran 828 1 728 
 Älvkarleby vatten AB - 1 800 
 Fordringar hos staten - - 
 Momsfordringar 4 774 2 359 
 Interimsfordringar 17 843 15 533 
 Övriga kortfristiga fordringar 5 552 4 676 
 Upplupna skatteintäkter - 2 337 
 Summa fordringar 35 183 31 852 
    

11 Kortfristiga placeringar   
 Aktier och andelar 906 810 
 Obligationer och förlagsbevis 2 2 
 Summa kortfristiga placeringar 908 812 
    

12 Kassa och bank   
 Kontantkassa 10 3 
 Plusgiro 40 4 
 Bank 15 665 22 443 
 Summa kassa och bank 15 715 22 450 
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Not  2007 2008 
13 Eget kapital   
 Ingående värde 81 671 91 779 
 Årets resultat 10 108 9 870 
 Utgående värde 2/ 91 779 101 650 
    
 2/ Varav underhållsfond Sandören 534 188 
    

14 Pensioner   
 Pensionsavsättning vid årets början 7 009 9 457 
 Under året intjänad förmånsbestämd ålderspension 1 459 1 193 
 Under året intjänade pensioner 547 - 
 Grundändring 442 - 
 Nya efterlevandepensioner - 105 
 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 351 465 
 Nya utbetalningar under året -398 -354 
 Övriga poster 47 -18 
 Summa avsatt till pensioner vid årets slut 9 457 10 848 

 
Aktualiseringsgrad vid beräkning av pensions-
förpliktelser 0,75 0,77 

 

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

  
    

14a Löneskatt på pensioner   
 Särskild löneskatt vid årets början 1 700 2 294 
 Årets ökning av särskild löneskatt 594 338 
 Särskild löneskatt vid årets slut 2 294 2 632 
    

15 Övriga avsättningar   
 Omstruktureringskostnader för uppsagd personal inom   
 vård och omsorg samt städ- och kostverksamhet.   
 Avsättningen inkluderar påslag för personalomkostnader/  
 löneskatt:   
 Ingående värde 1 600 726 
 Ianspråktaget under året -416 - 
 Återfört till driften -458 -501 
 Avsatt under året - - 
 Summa avsättningar omstruktureringskostnader 726 225 
 Sluttäckning av deponier:   
 Ingående värde 2 450 2 450 
 Ianspråktaget under året - -1 550 
 Avsatt under året - - 
 Summa avsättningar sluttäckning deponier 2 450 900 
    
 Summa övriga avsättningar  3 176 1 125 
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Not  2007 2008 
16 Långfristiga skulder   
 AB Älvkarlebyhus 10 600 10 000 
 Banker 104 975 121 465 
 Övriga kreditinstitut 13 917 12 659 
 Summa långfristiga skulder 129 492 144 124 
    

17 Kortfristiga skulder   
 Kortfristig del av långfristig upplåning 9 098 8 898 
 Leverantörsskulder  15 125 15 896 
 Momsskuld 9 61 
 Personalens källskatter 4 243 3 782 
 Sociala avgifter 4 875 4 444 
 Upplupna löner timvikarier inkl personalomkostnader 3 215 2 413 
 Upplupna semesterlöner inkl personalomkostnader 17 106 17 930 
 Upplupna räntekostnader 458 760 
 Upplupen pension individuell del inkl löneskatt 8 851 9 196 
 Interimsskulder 14 931 17 531 
 Övriga kortfristiga skulder 30 763 
 Summa kortfristiga skulder 77 941 81 674 
    

18 Årets investeringar   
 Investering i materiella anläggningstillgångar 19 420 28 422 
 Investeringsbidrag - -1 654 
 Summa investeringar 19 420 26 768 
    

19 Försäljning av materiella anläggningstillgångar   
 Övriga fastigheter (delar av) - 60 528 
 Fordon - 924 
 Summa försäljning av materiella anl. tillgångar - 61 452 
    

20 Investering i finansiella anläggningstillgångar   
 Älvkarleby vatten AB - 1 
 Gästrike vatten AB - 500 
 FSF AB 2 000 - 
 Summa inv. i finansiella anläggningstillgångar 2 000 501 
    

21 Ökning av långfristiga skulder   
 Nytt lån (varav Kommunhus AB 18000) - 27 000 
 Summa ökning av långfristiga skulder - 27 000 
    

22 Minskning av långfristiga skulder   
 Amortering banklån 8 926 12 367 
 Summa minskning av långfristiga skulder 8 926 12 367 
    

23 Ökning av långfristiga fordringar   
 Älvkarleby Kommunhus AB - 17 100 
 Älvkarleby vatten AB - 58 330 
 Summa ökning av långfristiga fordringar - 75 430 
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Not  2007 2008 
24 Minskning av långfristiga fordringar   
 Älvkarleby Kommunhus AB 768 768 
 HSB BRF 203 60 60 
 Summa minskning av långfristiga fordringar 828 828 
    

25 Ansvarsförbindelser pensioner    
 Ingående pensionsskuld 137 459 167 308 

 Ränteuppräkning 2 718 2 608 
 Prisbasbeloppsuppräkning 3 050 5 137 
 Utbetalningar -5 020 -5 849 
 Grundändring 28 647 - 
 Aktualisering 454 91 
 Övrig post - 1 019 
 Ansvarsförbindelse per 31 december 167 308 170 314 
 Löneskatt 24,26 % 40 589 41 318 
 Summa ansvarsförbindelser pensioner 207 897 211 632 
 Aktualiseringsgrad vid beräkning av ansvarsförbindelse 75% 77% 
    

26 Borgensförbindelser   
 Kommunala bolag  112 210 103 485 
 Kommunalt förlustansvar 40 % av låneskulden 538 487 
 Bostadsrättsföreningar 8 809 6 909 
 Övriga borgensförbindelser 1 124 1 011 
 Summa borgensförbindelser 122 681 111 892 
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NOT 26 - specificeringar 
 
Hantering av kommunens borgensförbindelser 2008 inkl riskbedömning 
Allmänt 
Älvkarleby kommun har per 2008-12-31 tecknade borgensförbindelser på 111,9 mnkr vilket fördelar 
sig på AB Älvkarlebyhus (90,5 mnkr), Älvkarleby Kommunhus AB (9,8 mnkr), Älvkarleby Fjärrvärme 
AB (3,2 mnkr), Bostadsrättsföreningar (6,9 mnkr), egna hem (0,5 mnkr) samt övriga (1,0 mnkr).  
 
Kommunen följer löpande utvecklingen av respektive gäldenärs lånehantering för att därmed kunna 
följa upp borgensbelopp mm.  
 
Riskbedömning 
Kommunen gör följande bedömning av sina borgensförbindelser inför 2009. 
 
Älvkarlebyhus AB 
Kommunens bostadsbolag ingår idag i kommunkoncernen vilket innebär att kommunstyrelsen har en 
god insyn och kan påverka styrning och ekonomihantering. Med anledning av bolagets resultat, likvida 
situation samt kommunens styrmöjligheter anses risken låg att kommunen blir skyldig att infria sina 
borgensförbindelser.  
 
Bostadsrättsföreningar 
Under de senaste åren har kommunen inte varit tvungen att infria ingångna borgensåtaganden för 
bostadsrättsföreningar.  
 
Egna hem 
Även för ”egna hem” som kommunen borgat för, inhämtas uppgifter från kreditgivarna för att löpande 
följa utvecklingen. Kommunen har under senaste åren varit mycket restriktiv i att besluta om ytterligare 
borgensåtaganden. Detta har lett till att borgensförbindelserna successivt minskat och nu uppgår till 
relativt små belopp. 
 
Nedan följer en specificering av de borgensförbindelser som Älvkarleby kommun har idag: 
 
Gäldenär Beslut Ursprungsbelopp  Skuld 2008-12-31
   

 
AB Älvkarlebyhus Kf § 361 150 000 000  90 575 000 
 Dnr 125/05.045  
 
 
Älvkarleby ridklubb Kf § 150 700 000  279 133 
 Dnr 46/00.821 
 
Älvkarleby golfklubb Kf § 14 1 200 000  731 912 
 Dnr 43/1985 
 006.387 
 
Älvkarleby Kommunhus AB   9 760 000 
   
Älvkarleby Fjärrvärme AB   3 150 000 
  
HSB BRF 203 Boda Kf § 297 6 909 187  6 909 187     
 Dnr 257/85   
 
 
Summa  158 809 187   111 405 232 
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ANSVARSFÖRBINDELSER 
 
Kommunala ansvarsförbindelser för statligt kreditgaranterade bostadslån per  
31 december 2008. 
 
 
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 1 054 397  421 758 
  
 
 
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 162 053  64 821 
   
 
 
 
 
Kommunal ansvarsförbindelse skall enligt kreditgarantiförordningen (1991:1924) lämnas för kredit-
garantier för egnahem och för småhus i bostadsrättsform om dessa beviljats räntebidrag enligt för-
ordningen (1991:1993), med vissa undantag. För dessa garantier har kommunen i princip ansvar för 
eventuella förluster upp till 40 procent av den utestående skulden vid förlusttillfället. 
 
Statliga kreditgarantier lämnas av Statens Bostadskreditnämnd (BKN). Systemet med statliga kredit-
garantier för ny- och ombyggnad av bostäder trädde i kraft den 1 januari 1992. Från samma tidpunkt 
upphörde statligt reglerade bostadslån att lämnas av SBAB.  
 
Uppgifter om kommunala ansvarsförbindelser för lån lämnade före 1 jan-92 har lämnats av SBAB och 
efter detta datum av BKN.  
 



Kommunrevision 
Ordförande: Kenneth Holmgren 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2007 

Redovisning 
2008 

Avvikelse mot 
budget 2008 

Intäkter 0 0 0 

Kostnader 540 497 28 

Nettokostnad 540 497 28 
 
Kommunens revisorer lämnar härmed redo-
görelse för sin verksamhet och för använd-
ningen av 2008 års anslag.  
 
Utöver denna verksamhetsberättelse kommer 
revisorerna, i enlighet med kommunallagens  
bestämmelser, att efter granskning av 
kommunkoncernens årsredovisning för 2008, 
avlämna särskild revisionsberättelse till full-
mäktige. 

Ekonomi 

För 2008 års granskningsarbete erhöll revisor-
erna ett anslag om totalt 525 tkr. De bokförda 
kostnaderna för verksamheten uppgår till 497 
tkr. 

Verksamhet 

Kommunens revisorer har under 2008 ge-
nomfört granskande och främjande revision 
inom ramen för god revisionssed. 
 
För revisorernas granskning gäller kommunal-
lagen och av fullmäktige antaget revisions-
reglemente.  
 
Enligt kommunallagen skall revisorerna pröva 
om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om 
den kontroll som görs inom nämnderna är till-
räcklig. 
 
Revisorerna ska varje år, i revisionsberättel-
sen, uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för 
nämnder och styrelser samt enskilda leda-
möter i dessa. 
 
Revisorerna har genomfört följande aktiviteter 
för att skapa underlag för bedömningen: 
 

Granskning av nämndernas och styrelsens 
ansvarsutövande 
Med ansvarsutövande avses nämndens/ sty-
relsens aktiva åtgärder för att styra, följa upp 
och kontrollera verksamhet och ekonomi. 
 

 

Granskning av årsredovisningen och del-
årsrapport 
Kommunernas årsredovisning regleras i den 
kommunala redovisningslagen och det an-
kommer 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 2008: 
 
⇒ Granskning av kommunstyrelsens styr-

ning och uppföljning. 

⇒ Granskning av barnkonventionen. 

⇒ Granskning av ärendehanteringen avse-
ende ny skolorganisation. 

⇒ Nyckeltalsanalys. 
 

Löpande granskningsarbete 
Revisorerna har följt nämndernas och 
kommunstyrelsens verksamhet genom studie-
besök, träffar med förtroendevalda och tjänste-
män, protokollsgranskning samt uppföljningar 
av tidigare granskningar och genomfört mindre 
granskningar föranledda av revisorernas iakt-
tagelser. Dessutom har ett seminarium av-
seende IT i skolan genomförts. 
 
Revisorerna har haft 11 sammankomster und-
er 2008 för att avhandla dels granskningen av 
årsredovisningen för 2007, dels övrig gransk-
ning enligt planen för 2008. 
 
Revisorernas biträdes i sitt arbete av Komrev 
inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers enligt 
särskilt avtal. Komrevs revisionskonsulter har 
utfört granskningar och uppföljningar i enlighet 
med våra uppdrag. Komrev har också svarat 
för den administration som är förknippad med 
revisorernas verksamhet. 
 
För revisorerna:  
Kenneth Holmgren, ordförande 



Kommunstyrelse 
Ordförande: Lars Skytt 

Förvaltningschef: Annika Forsberg 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2007 

Redovisning 
2008 

Avvikelse mot 
budget 2008 

Intäkter 68 119 66 240 13 552 

Kostnader 123 211 126 386 - 13 648 

Nettokostnader 55 092 60 146 -96 

Driftprojektredovisning 
(tkr) 

Redovisning 
2007 

Redovisning  
2008 

Avvikelse mot 
budget 2008 

Intäkter 114 1 176 1 176 

Kostnader 819 1 552 - 976 

Nettokostnader 705 375 200 
 

Ansvarsområde 

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

Budgetutfall 

Avdelning Nettokostnad 
(tkr) 

Budget-
avvikelse (tkr) 

Stab 12 740 - 29 
 

Avdelning Nettokostnad 
(tkr) 

Budget-
avvikelse (tkr) 

Internkonsult 5 842 2 550 
 
Realisationsvinster på 4,3 miljoner kronor 
(mnkr) vid försäljning av bl a Gårdskärs Fiske-
hamn och Lindgårdens förskola i Älvkarleby. 
Obudgeterade kostnader för iordningsställande 
av industritomter i Marma och Skutskär och 
övertagande av internhyror för förvaltnings-
fastighet har genererat ett underskott på drygt 
700 tusen kronor (tkr). Nedskrivning av an-
läggningstillgång, rivning byggnader torget 
(1996), har verkställts med 1,0 mnkr. 
 

Avdelning Nettokostnad 
(tkr) 

Budget-
avvikelse (tkr) 

Admin. avdeln. 7 593 - 429 
 
Lönekostnaderna översteg budget med drygt 
100 tkr, med anledning av omorganisation. I 
övrigt har portokostnaderna överstigit budget 
bl.a. beroende på extra utskick till hushållen 
(”Tyck till om Älvkarleby" och ”Kommunens 
kvalitet i korthet”) utskick i samband med arbe-
tet med översiktsplanen. 
 
 
 
 

 
 
 

Avdelning Nettokostnad 
(tkr) 

Budget-
avvikelse (tkr) 

Ekonomiavd. 11 046 1 105 
 
Ett överskott på 370 tkr som det interna försäk-
ringssystemet har genererat, ska föras över till 
2009. Ett stort budgetöverskott, 730 tkr, inom 
IT-verksamheten med anledning av försenade 
investeringar och därav följande lägre kapital-
kostnader.   
 

Avdelning Nettokostnad 
(tkr) 

Budget-
avvikelse (tkr) 

Personalavd. 4 022 - 340 
 
Försämrade statsbidrag för plusjobb har resul-
terat i en negativ avvikelse på drygt 450 tkr. 
 

Avdelning Nettokostnad 
(tkr) 

Budget-
avvikelse (tkr) 

Turism och nä-
ringslivsavd. 2 427 272 

 
Personal har varit delvis tjänstledig. Vissa pro-
jekt har blivit försenade. 
 

Avdelning Nettokostnad 
(tkr) 

Budget-
avvikelse (tkr) 

Teknisk avd. 16 474 - 3 225 
 
Här redovisas två stora negativa 
budgetavvikelser. Dels sluttäckning av Drag-
mossens deponi, dels kostnader för vatten- 
och avloppsverksamheten inkluderande kost-
nader i samband med övergång till Gästrike 
Vatten-koncernen. 

Driftprojektredovisning 

Ett stort projekt, resurscentrum för kvinnligt 
företagande, nettobudgeterades bara utifrån 
kommunens åtagande, 100 tkr, vilket har resul-
terat i stora bruttoavvikelser .  
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Mål och måluppfyllelse 

∗∗∗∗ Utveckla administrativa rutiner för att ef-
fektivisera arbetet och därigenom sänka 
kostnaderna. 
 

Införande av s.k. självservice i lönehanteringen 
har hittills inneburit en personalreducering med 
1,0 tjänst. Genom rationaliseringar och nya ar-
betssätt har dessutom en återbesättning undvi-
kits i samband med pensionsavgång. 
 

Vidtagna åtgärder har hittills resulterat i 
goda effekter i arbetet att nå detta rörliga 
mål. 

 

∗∗∗∗ Öka kommuninvånarnas engagemang i 
och kunskap om kommunens verksamhe-
ter. 
 
I samband med projekten ”Kommunens kvalitet 
i korthet” och ”Tyck till om Älvkarleby” har bro-
schyrer skickats till alla hushåll i kommunen.  I 
”Kommunens kvalitet…” beskrivs resultatet av 
en kvalitetsjämförelse som genomförts. Där re-
dovisas också hur 2008 års budget är fördelad 
mellan verksamheterna. 
 
Ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder 
gavs under två kvällar i juni tillfälle att ringa 
upp invånare för att höra om deras reaktion på 
dessa utskick. C:a 15 förtroendevalda ställde 
upp och responsen från de uppringda var 
mycket positiv.  
 
Synpunktshanteringen är en metod att fånga in 
synpunkter från medborgarna, både positiva 
och negativa. Resultatet av synpunktshante-
ringen ska vävas in kommande mål- och bud-
getarbete. 
 
Arbetet att nå målet har bara inletts. 
 

∗∗∗∗ Verka för att företagsetableringen i kom-
munen ökar med 10 %. 
 
Under 2006 etablerades 14 företag och under 
2007 36 företag. Under 2008 etablerades 28 
företag. (Källa: ”Konjunkturen i Uppsala län” 
utgiven av Regionförbundet Uppsala län.) 
Minskad etablering jämfört med 2007 är inte 
unik för vår kommun, utan den gäller för länet 
och hela landet, och kan åtminstone delvis för-
klaras av försämrad konjunktur. Det är också 
svårt att utvärdera effekten av kommunens 

 

 
näringslivsarbete, men arbetet måste fortsätta 
målmedvetet. 
 
 Målet uppnåddes inte under 2008. 

Viktiga händelser 

Vid årsskiftet 2007/2008 övergick utförandet av 
företagshälsovård för kommunens anställda 
från Älvhälsan till Previa AB. Avtal har tecknats 
fram till 2010-12-31 med möjlighet till två års 
förlängning. Mycket av arbetet tillsammans 
med Previa är inriktat på att minska sjukfrånva-
ron. 
 
Under våren har utbildningar genomförts i 
samverkan med Previa i ”Alkohol- och droger” 
samt ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”. 
 
Den arbetsmarknadspolitiska åtgärden ”plus-
jobb” har fasats ut och de sista anställningarna 
upphörde under hösten 2008.  
 
Det successiva införandet av s.k. självservice 
inom lönehanteringen innebär minskat pap-
persarbete och slopande av ett led i arbetet.  
 
Älvkarleby kommun deltar aktivt i näringslivsut-
vecklingen på regional nivå genom ett konti-
nuerligt samarbete med näringslivsavdelningar 
i Gästrikland och Uppland. Lokalt under året 
har avdelningen inbjudit till frukostmöten, se-
minarier, distribution av nyhetsbrev samt ge-
nomfört ett antal möten med den lokala när-
ingslivsgruppen. 
 
I maj månad invigdes Sportfiskeforum. Älvkar-
leby kommun har övertagit driftansvaret och 
förvaltningen av Sven O Hallmans donation 
från Vattenfall. Projektet har genomförts med 
ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen, Vattenfall, 
Sparbanksstiftelsen Nya och Kultur i länet. 
 
I oktober tilldelades den franske författaren 
Jean-Marie Gustave Le Clézio Stig Dagerman-
priset. Det är speciellt glädjande att Le Clézio 
senare tilldelades nobelpriset i litteratur. 
 
Under 2007 tog kommunstyrelsen ett beslut 
om en ny organisation för arbetsmarknads-
arenan (AmA) med Verkstad och Service. 
2008 innebar avveckling av inarbetade och 
välbekanta arbetsmoment till att implementera 
nya rutiner och metoder allt enligt de inten-
tioner som fastställts av kommunstyrelsen.  
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Målgruppen för AmA är personer som under 
lång tid uppburit försörjningsstöd eller riskerar 
att hamna i ett långvarigt försörjningsstöd, 
samt de som står utanför socialförsäkrings-
systemet. Personerna ska förberedas att klara 
den öppna arbetsmarknaden och få rutiner i 
sin vardag. Aktivitet i stället för passivitet är 
ledord. Samarbete sker med individ- och fa-
miljeomsorgen, flyktingmottagningen och pri-
märvården. AmA har även ombesörjt syssel-
sättning åt ungdomar som har dömts till ung-
domstjänst. Verkstad och service utför uppdrag 
åt kommunala förvaltningar och bolag samt 
föreningar.  
 
I och med nya trafikåret blev det fler tågstopp i 
kommunen och tätare turer. I gengäld blev det 
försämringar på vissa busslinjer, vilket ledde till 
klagomål från bussresenärer i de södra kom-
mundelarna. Omprioriteringar i turerna skedde 
under hösten, vilket ledde till viss förbättring.  

Framtiden 

Under 2009 beräknas samverkansavtal, FAS 
05, med de fackliga organisationerna att infö-
ras. Innebörden med avtalet är ökad delaktig-
het för personalen och en effektivare besluts-
ordning ute i verksamheterna.  
 
Skärpta regler från arbetsförmedling och för-
säkringskassa ställer nya krav på kommunerna  

 
att matcha människor med olika arbetshinder 
mot den reguljära arbetsmarknaden.  
 
Många människor förmår i dag inte att leva upp 
till arbetsmarknadens krav när det gäller utbild-
ning, social förmåga, förmåga att ta eget ans-
var med mera. Dessa personer blir därför ofri-
villigt kvar i ett bidragsberoende.  
 
En överenskommelse har upprättats mellan 
arbetsförmedlingen och Älvkarleby kommun att 
under 2009 bereda plats för arbetsträning/för-
stärkt arbetsträning i kommunens verksamhet 
åt högst 30 personer. De som anvisas är idag 
inskrivna i det arbetsmarknadspolitiska prog-
rammet jobb- och utvecklingsgarantin. 
 
Nya och förbättrade kommunikationer, upprust-
ningen av Laxön, tillskapandet av sportfiske-
forum och Dragon Gate, samt möjligheten till 
attraktivt boende är några faktorer som skapar 
goda associationer om bygden och som på sikt 
kommer att leda till ökad tillväxt. 
 
Inför den nya tidtabellsperioden, som börjar 
2009-08-01, kommer stomlinjenätet att ses 
över. Det är för tidigt att säga, hur det kommer 
att påverka busstrafiken i Älvkarleby kommun 
liksom finansieringen av trafiken.  
 

 

 

Nyckeltal   2006 2007 2008 2008 
(i kronor om ej annat anges) Redov. Redov. Redov. Budget
     
Lokaler 
Kostnad per m2 lokalyta, totalt */ 637  622 708 682 
Kostnad per m2 lokalyta, underhåll, externt 49 62 75 75 
Kostnad per m2 lokalyta, total drift 295 279 322 295 
Väghållning 
Kostnad per m2 kör- och gång/cykelväg, 
drift och underhåll 9,62 11,02 12,62 12,38 
Kostnad per belysningsstolpe, total 368 501 667 500 
 
Parker 
Kostnad per m2 parkyta, drift 5,39 5,91 5,94 5,44 
Kostnad per lekplats, total 7 286 10 857 9 524 9 619 
 
*/ Nyckeltalen 2008 är rensade från jämförelsestörande kostnader för nedskrivningar av anläggningstillgångar 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2007 

Redovisning  
2008 

Avvikelse mot 
budget 2008 

Intäkter 1 050 1 500 327 

Kostnader 4 468 4 739 - 115 

Nettokostnad 3 418 3 239 212 

Ansvarsområde 

Bygg- och miljönämnden är en myndighet som 
bl.a. bevakar att lagar inom bygg- och miljö-
området följs. Nämnden har också ansvar i 
trafik-, naturvårds- och energifrågor. Den ger 
även service till kommuninvånare, företag, 
organisationer och annan offentlig förvaltning. 

Budgetutfall 

Bygg- och miljönämnden har under 2008 ren-
derat ett överskott på 212 tkr. Utav överskottet 
så består 151 tkr av externa medel kopplat till 
naturvårdsprojekt i kommunen och ska överfö-
ras till 2009 års budget. Resultat när externa 
medel räknats bort ger ett överskott på totalt 
61 tkr. 
 

Avdelning Nettokostnad 
(tkr) 

Budget-
avvikelse (tkr) 

Byggavdelning 1 341 192 
 

Avdelning Nettokostnad 
(tkr) 

Budget-
avvikelse (tkr) 

Miljöavdelning 1 898 20 

Mål och måluppfyllelse 

∗∗∗∗ Upprätta god planberedskap så att attrak-
tivt boende kan upprättas. 
 

Bygg- och miljönämnden har inte uppnått god 
planberedskap. Det finns flera planer som är 
väldigt gamla samt flera planer som väntar på 
att påbörjas. Detaljplaner för några planområ-
den är pågående men inte antagna ännu. Prio-
riteringslista över planarbeten samt en policy 
för hur planarbetet ska prioriteras finns an-
tagen.  
 
Målet är ännu inte uppfyllt. 
 

∗∗∗∗ Upprätta och àjourhålla en kommuntäck-
ande översiktsplan utifrån kretsloppstän-
kande, miljömål och en väl genomförd av-
vägning av exploaterings- och skyddsbe-
hov liksom av privat- och allmänintressen. 
 
Ansvaret för översiktsplanens fortsatta framta-
gande ligger under kommunstyrelsen.  
 
 
 

 
 
∗∗∗∗ Samtliga livsmedelsanläggningar skall 
vara godkända enligt nu gällande lagstift-
ning vid utgången av år 2008. 
 
Samtliga livsmedelslokaler är inte godkända.  
 
Målet är inte uppfyllt. Arbete kommer att 
fortsätta under 2009.  
 

∗∗∗∗ I samarbete med övriga nämnder och 
styrelser arbeta för att de lokala och regio-
nala miljömålen uppfylls.  
 

Nämnden samarbetar nära med övriga nämn-
der för att de lokala miljömålen ska uppfyllas.  
 
Målet kan anses vara uppfyllt. 

Viktiga händelser 

Detaljplan, bygglov och miljöprövning har bevil-
jats/godkänts för fem vindkraftsverk i Skut-
skärshamn. Bygglov har beviljats för ombygg-
nation av Rotskär skolan. 
 
Nämnden har deltagit i ett projekt som SMHI 
och ITM (Institutionen för tillämpad matematik 
vid Stockholms universitet) drivit och som nu är 
avslutat. Syftet har varit att belysa kommunens 
luftkvalitet. Resultatet kommer att ligga som 
grund för det fortsatta arbetet med miljömål 
och folkhälsomål. 
 

Miljöärenden 2007 2008
Tillståndspliktiga 
värmepumpar 33 31
Radon  2006/2007 2007/2008
≤200* 264 57
≥200* 47 15
   
* 200 bq/m3 är gränsvärde för statligt bidrag till 
åtgärder 
 
Antalet bygglovsärenden har ökat konstant 
med mer än en fördubbling av ärenden sedan 
år 2001 till och med år 2008.  
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Diagrammet ovan: Inkomna ansökningar för 
bygg- och rivningslov samt bygganmälan per 
år. 
 
Antalet nybyggnationer var under 2008 totalt 
14 stycken, varav 9 stycken var enbostadshus 
och 5 stycken var fritidshus. 

Framtiden 

Den pågående översiktsplanen kommer att ge 
bygg- och miljöförvaltningen nya förutsätt-
ningar att jobba med den utveckling som 
kommunen står inför. 
 
Vindkraftsutbyggnad i landet kan komma att ha 
stor inverkan på Älvkarleby kommun. Tre riks-
intresseområden är beslutade i kommunen. 

 
Lågkonjunkturen kommer att påverka företags-
etablering, nybyggnation och efterfrågan på 
tomter i kommunen, men det är svårt att förut-
spå i vilken utsträckning. 
 
Krav på energideklarationer för flerbostadshus, 
lokaler och specialbyggnader samt vid försälj-
ning av enbostadshus kommer att införas 1 
januari 2009.  
 
Djurskyddstillsynen kommer att övertas av 
länsstyrelsen 1 januari 2009.  
 
Det finns 20 planeringsprojekt med på kom-
munens prioriteringslista inför de närmsta åren. 
Till exempel Inagården, Tallmon, Älvkarleby 
folket hus och Gårdskärs fiskehamn. 
 
Nämnden kommer att närmare granska hy-
gienen i förskolan under år 2009 i ett projekt 
som drivs av socialstyrelsen. 
 
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 framtida 
planarbetet. 
 
 

 
Bilden ovan: Gårdskärs fiskehamn. Fotot är från 1950-talet. Fotograf okänd.
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2007 

Redovisning 
2008 

Avvikelse mot 
budget 2008 

Intäkter 5 446 5 100 615 

Kostnader 17 732 20 521 - 947 

Nettokostnad 12 286 15 421 - 332 
 

Ansvarsområde 

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

Budgetutfall 

Budgetutfall och kommentarer kring avvikelser 
mot budget. 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Budget-

avvikelse (tkr) 
Administration 
& nämnd 2 138 - 172 

 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Budget-

avvikelse (tkr) 
Fritid och övrig 
idrott 8 292 - 366 

 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Budget-

avvikelse (tkr) 
Kultur &  
bibliotek 4 403 149 

 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Budget-

avvikelse (tkr) 
Flykting-
mottagning 0 0 

 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Budget-

avvikelse (tkr) 
Resurs-
gruppen 512 133 

 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Budget-

avvikelse (tkr) 
Arbetsmarkn. 
åtgärder 77 -77 

 
2008 års totala utfall, inklusive Skutskärs IP, 
visar ett underskott uppgående till 332 tkr för 
förvaltningen totalt. Verksamheterna har i stort 
följt de uppsatta ekonomiska ramarna. Admi-
nistration uppvisar underskott beroende på 
personalförändringar.  
 
Fritidsgårdsverksamheten visar ett underskott 
som beror på ökade personalkostnader i sam-
band med ökad besöksfrekvens. 
  
 

 
 
 
Verksamheten på Skutskärs IP visar ett under-
skott i förhållande till budget uppgående till 209 
tkr som avser elkostnader på bandybanan. 
 
Underskotten vägs till stor del upp av överskott 
inom biblioteksverksamheten och resursgrupps-
verksamheten. Dessa överskott har också att 
göra med personalförändringar.  
 
Ett positivt resultat för verksamheten med tanke 
på att ny verksamhet tillförts under året och 
personalförändringar gjorts.   

Mål och måluppfyllelse 

∗∗∗∗ Att det i varje kommundel ska finnas akti-
viteter för barn och ungdom. 
 
Kultur och fritidsnämnden stödjer, med före-
ningsbidrag, lokala föreningar i de olika kom-
mundelarna som bedriver barn och ungdoms-
verksamhet. 
 
Vid sport- och sommarlov anordnar föreningar 
och de kommunala fritidsgårdarna aktiviteter för 
lediga barn och ungdomar. Alla aktiviteter finns 
presenterade i ”Laxpasset”, som delas ut i sko-
lorna innan respektive lov. Vid båda loven an-
ordnades aktiviteter i alla delar av kommunen.  
 
Genom de bedrivna aktiviteterna anses 
målet vara uppfyllt. 
 

∗∗∗∗ Biblioteket och dess utbud ska öka sin 
tillgänglighet och bättre anpassas till lån-
tagarnas behov. 
 
Biblioteket har under året ökat sina öppettider 
med 2 timmar per vecka. Vidare upprätthåller 
biblioteket en god service till de kommuninvå-
nare som studerar. Den nya informationsdisken 
har också bidragit till en bättre anpassning för 
de låntagare som är rullstolsburna.   
 
Målet kan anses vara uppnått. 
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∗∗∗∗ Utbudet av kulturarrangemang för barn 
och ungdomar ska utökas.  
 
Målet kan anses delvis uppnått genom att kul-
turaktiviteter för barn och ungdomar prioriterats 
i förhållande till vuxna. Om detta ökat antalet 
barn och ungdomsaktiviteter är svårt att säga 
då någon mätning inte gjorts tidigare.  
 
Målet kan anses som delvis uppnått. 
 

∗∗∗∗ Bibehålla flyktingverksamheten och verka 
för att de vuxna efter de två introduktions-
åren ska ha egna försörjningsmöjligheter 
genom arbete eller studier. 
 
Målet kan anses delvis uppnått genom att mot-
tagningen under året tagit emot 26 nyanlända 
personer. Möjligheterna för dessa att försörja 
sig på egen hand har förbättras genom en pro-
jektanställning av en arbetsmarknadslots som 
har till uppgift att hjälpa till med arbete och 
praktikplatser. Efter avslutad introduktion fort-
sätter de flesta nyanlända att studera och har 
då sin försörjning via studiemedel. 
 
Målet kan anses som delvis uppnått. 
 

∗∗∗∗ Kommunens invånare ska ha tillgång till 
ett brett utbud av fritids- och kulturaktivi-
teter. 
 
Målet anses väl uppfyllt genom de förenings-
bidrag som kultur och fritidsnämnden ger till 
kommuns föreningar. Föreningslivet är brett och 
ger människor möjlighet till stimulans både fy-
siskt och kulturellt. 
 
På kultursidan ingår kommunen i ett länssam-
arbete som kallas konsertkarusellen. Kom-
muninnevånarna kan via denna få ta del av 
högklassig musik. 
 
Kultur och fritidsförvaltningen stödjer och arbe-
tar också aktivt med kultur och friluftsliv. 
 
Målet anses vara väl uppfyllt. 

 

Viktiga händelser 

Övergripande 
Under året har mycket arbete lagts på att för-
bättra webbinformationen. Det är nu lätt att få 
information om kontaktvägar och vår verksam- 
 

 
het, t e x hur man bokar tid på sporthallarna och 
vad som händer på kultur området. 
 
Fritidsverksamheten  
Antalet besökare på den kommunala fritids-
gården Träffpunkten har under hösten 2008 
ökat. Detta från relativ få besökare under våren, 
i snitt 40-45 per kväll, till mellan 60-70 besökare 
per kväll under hösten. Vissa fredagar har det 
varit upp till 100 besökare. Värt att notera att 
verksamhen är populär och fyller en viktig funk-
tion. 
 
Den alkohol och tobaks förebyggande verksam-
heten i team 789 på Rotskärsskolan har under 
hösten startat om med nya ansvariga på sko-
lan. Kontrakt om att avstå från alkohol och to-
bak har träffats med 110 elever. 
 
Biblioteksverksamhet 
Över 73 000 besök på biblioteket. En ökning 
med 7 % jämfört med år 2007. 
 
Ny entré från trädgården för ökad tillgänglighet. 
 
Den 13 september invigdes bokborgen som är 
en ny upplevelse på bibliotekets barn avdel-
ning. Borgen är mycket populär hos de yngre 
besökarna och kan användas till spännande 
presentationer av bilderböcker. Kan också an-
vändas till lugn lek och högläsning. 
 
Mini-infoteket för funktionshinder invigs, ett 
samarbete med landstinget som dessutom ökar 
tillgängligheten till datorer på biblioteket. 
 
Kulturkul på lördagarna med teater, pyssel, 
sagostund och musik för förskolebarn. 
 
Alla 6-åringar besöker biblioteket och får ett 
eget lånekort. 
 
Alla elever i klass 5 träffar författaren Veronika 
Wägner. Viktigt att barnen får möjlighet att träffa 
och samtala med en författare. 
 
35 skolklasser – runt 750 elever – har varit på 
bokade besök på biblioteket för att delta i läs-
stimulerande bokprat. 
 
Bokbilen har gjort 360 besök hos boken-kom-
merlåntagare, förskolor och på arbetsplatser. 
Servicen är viktig för att nå människor som inte 
kan besöka biblioteket. 
 
Kulturverksamhet 
Utställningar: 
Exempel på utställningar är: foto, måleri, teck-
ning, vårsalong, hembygd, konsumentvägled-
ning, textil och jultraditioner. Att lyfta fram spe- 
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ciellt är utställningen av målningar och teck-
ningar framställda av barnen på Vinkelboda för-
skola och Bodaskolans ettors Picassotolk-
ningar. 
 
Musik: 
Klassisk, folkmusik och jazz via Konsertkaru-
sellen för vuxna och barn och ungdom.  
 
Föreläsning: 
Tema hälsa och miljö i samarbete med Villa 
Harmoni som berört ämnet energi och balans.  
Föreläsningar om klimat har genomförts i sam-
arbete med naturskyddsföreningen.  
 
Övrigt:  
Nationaldagsfirande genomfördes på Laxön. 
Kultur i vården har anordnats via NBV med 
sittande dans på kommunens äldreboenden. 
 
Flyktingverksamhet 
26 nyanlända har tagits emot under året. Ett 
avtal har tecknats med Röda Korset för bedöm-
ning av flyktingarnas psykiska hälsa. 
 
Resursgruppen 
Under våren har resursgruppen arbetat med ett 
utredningsuppdrag som tagit sikte på effekti-
vare samordning av vård och behandlingsinsat-
ser för kommunens barn och unga. Svar läm-
nades till uppdragsgivarna i dec 2008.  
 

 
Föräldrautbildningar har genomförts under året.  
sammanlagt har 15 föräldrar deltagit i olika 
kurser. Utbildningarna ger föräldrar redskap och 
verktyg att möta sina barn på alternativa sätt i 
svåra barn-föräldrasituationer. 

Framtiden 

Framtiden för de olika verksamheterna inom 
kultur och fritid ser positiv ut. Det finns inom alla 
verksamheter en vilja att utvecklas och att 
komma vidare. Ett gott exempel på detta är 
ökningen av besöksfrekvens på fritidsgården 
Träffpunkten. 
 
Biblioteket är en mycket omtyckt plats och de 
olika projekt som vi är inblandade i kommer att 
göra biblioteket ännu bättre. 
 
Förhoppningen är att kultur- och fritidsförvalt-
ningen kan fortsätta att stötta de olika före-
ningar som finns i kommunen. Utbudet av akti-
viteter för kommuninnevånarna kan på detta 
sätt vara fortsatt brett.  
 
För framtiden är det också viktigt att det plan-
erade ungdomsnätverket kan bli verkligt under 
2009 så att dialogen med den unga befolk-
ningen kan fördjupas. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilden ovan: Badplats vid Bodaån i Skutskär. Simpromotion 1957. Fotograf: Gustav Hedlund. 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2007 

Redovisning 
2008 

Avvikelse mot 
budget 2008 

Intäkter 14 472 15 483 4 594 

Kostnader 182 464 191 468 - 5 086 

Nettokostnad 167 992 175 985 - 492 
 

Ansvarsområde 

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

Budgetutfall 

Barn- och utbildningsnämnden totalt uppvisar 
ett negativt resultat för året med 492 tkr. Ned-
skrivningar av anläggningstillgångar har be-
lastat utfallet till ett belopp av 1,9 mnkr. 
 

Verksamhet Nettokostnad Avvikelse mot 
budget 2008 

Förv./nämnd 2 593 - 57 

 

Verksamhet Nettokostnad Avvikelse mot 
budget 2008 

Kulturskola 1 724 236 

 
Kulturskolan redovisar ett positivt utfall på 236 
tkr, som beror på att danspedagogtjänsten varit 
vakant under vårterminen. 
 

Verksamhet Nettokostnad Avvikelse mot 
budget 2008 

Förskola 34 827 - 2 258 

 
Förskolan redovisar ett negativt utfall med 2,3 
mnkr främst beroende på ökade kostnader för 
vikarier och extra personal som har satts in 
p.g.a. stora barngrupper, ökade kostnader för 
livsmedel samt minskade föräldraintäkter. 
 

Verksamhet Nettokostnad Avvikelse mot 
budget 2008 

F-klass/fritids, 
grundskola, obl. 
särskola 

83 969 - 1 193 

 
Grundskolans negativa utfall beror på nedskriv-
ningar på 1,9 mnkr som har genomförts. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Verksamhet Nettokostnad Avvikelse mot 
budget 2008 

Gymn. exkl IV 
gymn särskola 44 301 2 708 

 
Gymnasiet och gymnasiesärskolan redovisar 
ett positivt utfall med 2,7 mnkr som beror på att 
ett stort antal gymnasieelever flyttat från kom-
munen samt ökade intäkter för moms från fri-
skolor. 
 

Verksamhet Nettokostnad Avvikelse mot 
budget 2008 

Intraprenad 7 766 0 

 
Intraprenaden redovisar ett överskott på 1,3 
mnkr som överförs till år 2009. 
 

Verksamhet Nettokostnad Avvikelse mot 
budget 2008 

Arbetsmarkn. 
åtgärder 805 72 

 

Mål & måluppfyllelse 

∗∗∗∗ Kunskapsmålet är att alla elever i grund-
skolan som lägst skall uppnå de nationella 
målen. 
 
Läsinlärning och matematikundervisning ska 
stärkas och enhetliga former för uppföljning av 
matematikundervisningen ska utarbetas. 
 
Sammanställningen av Nationella proven för 
årskurs 5 visar att ämnena matematik och 
svenska har de lägsta resultaten. Bland annat 
visar eleverna stor osäkerhet delprovet sub-
traktion. I svenska visar delprovet i läsförståelse 
att eleverna har stora brister, vilket drar ner det 
totala resultatet. Jämfört med föregående år har 
resultaten i engelska förbättrats med 10 % -
enheter. Resultaten i matematik försämrats 
med 3 % -enheter och resultaten i svenska med 
13 % -enheter. 
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Resultat av nationella prov i årskurs 5 
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Diagrammet visar andelen godkända.  
 
Resultat av nationella prov i årskurs 9 
 
Nationella proven för årskurs 9 visar att ämnet 
matematik har de lägsta resultaten. Resultatet 
har förbättrats med 11 %, men är fortfarande 
mycket lågt. I svenska har resultatet klart för-
bättrats medan engelskan har försämrats.  
 
Flickorna har överlag lyckats bättre än pojkarna 
vad gäller att nå minst godkänt. 
 
Nämnden har redan under 2008 börjat vidta ett 
antal åtgärder för att komma till rätta med redo-
visade brister. 
 
Överensstämmelsen mellan godkänt slutbetyg i 
åk 9 och nationellt prov: 
 
Antal 
god-
kända 

Engelska Matematik Svenska 

Betyg 88% 85% 93% 

Nationellt 
prov 84% 76% 90% 

  
Lärarna har skriftligt motiverat varför betygen 
skiljer sig. Till stor del beror det på övriga re-
sultat under läsåret. Det står i anvisningarna till 
proven, att hänsyn ska tas även till detta. 
 
Redan i förskolan startar arbetet med ett språk-
utvecklande arbetssätt bl.a. genom att ta tillvara 
alla situationer i vardagen. 
  

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. 

 

 

∗∗∗∗  Varje barn och elev skall ges utrymme att 
utvecklas utifrån sina förutsättningar. 
 
Alla elever har rätt till en individuell utvecklings-
plan, som ska visa behov och vara vägledande 
i elevens fortsatta arbete. För att få kvalitet i det 
arbetet krävs att mer av lärarnas tid frigörs till 
detta. 
 
Skolverket påpekar i sin inspektion att lärarna 
varierar sin undervisning och organiserar den 
utifrån elevernas behov och förutsättningar. 
Elever med inlärningssvårigheter eller andra 
problem erbjuds olika former av stöd såsom IT-
stöd, stöd av elevassistent, Specialundervis-
ning, rePULSE (en ny träningsmetod för per-
soner som har problem med att kontrollera sina 
impulser).  
 
Högpresterande elever får inte sina behov till-
godosedda i samma omfattning. 
 

Målet är delvis uppnått.  
 

∗∗∗∗  Vuxna studerande ska ha tillgång till vux-
enanpassade arbetsformer och vägledning 
 
Samtliga kurser inom den grundläggande vux-
enutbildningen har erbjudits under året. Del-
tagare har funnits i ämnena matematik, svens-
ka, svenska som andra språk, engelska och 
samhällskunskap. 
 
Gymnasiala kurser har erbjudits efter ett be-
räknat behov och enligt budget. Deltagarna har 
kunnat välja i ett utbud av kurser som kan be-
drivas på plats i undervisningsgrupp eller i olika 
former av distansundervisning. 
 
Vägledningen har utgått från den enskilde indi-
videns förutsättningar och erfarenheter. På IV 
(individuella programmet) har uppföljningen av 
studieplanerna förbättrats. Genom stödåtgärder 
har fler studerande än tidigare kunnat undvika 
avbrott och klarat godkända betyg. 
 
Nationella prov har genomförts inom grund-
läggande svenska, sfi och de gymnasiala kur-
serna i engelska, matematik, svenska och 
svenska som andra språk.  
 

Måluppfyllelsen är god. 
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∗∗∗∗  För att tillgodose arbetslivets behov skall 
insatser vidtas för att stimulera till ett större 
intresse för naturvetenskap och teknik 
bland kommunens unga. 
 
Många olika projekt pågår inom naturvetenskap 
och teknik, samlade i ”Röda Tråden”, som län-
kar samman alla förskolor och skolors olika 
natur- och teknikprojekt till en helhet, ex: 
 

• NTA-lådor (Naturvetenskap och teknik 
för alla) används av 90% av eleverna i 
kommunen, från förskoleklass till 
årskurs 8 (F-8). NTA är ett laborativt 
arbetssätt med 16 olika teman. 

 
• Hyttö Naturskola utvecklas till en Na-

tur/Teknikskola, där TekNO är ett alter-
nativ. 

 
• Alla klasser F-4 har haft besök av 

TekNO-bussen i ett samarbete med 
Uppsala universitet. Samtliga elever i 
åk 5-6 har under året besökt Teknik-
centrum, Ljungbergska salen, på Rot-
skär. 

 
• En grupp elever i åk 8 deltog i Robolab-

tävling i Borlänge och vann det teore-
tiska priset. 

 
• Flera av förskolorna har tydlig natur- 

och teknikprofil. 
 
Vi kan slå fast att alla satsningar som är gjorda 
såsom TekNO, NTA, Robolab och Naturskolan 
har bidragit till att elevernas intresse, begrepps- 
bildning och användning av naturvetenskapliga 
termer har förbättrats främst i de lägre årskur-
serna. Vi ser en viss ökning av intresset för tek-
nikämnet på högstadiet. Antalet som inför höst-
terminen 2009 sökt Teknik och Naturveten-
skapliga programmen på gymnasiet har ökat.  

 

Målet är delvis uppfyllt. 
 

∗∗∗∗  Inriktningen ska vara att all personal har 
rätt behörighet för de ämnen de undervisar 
i. 
 

Inriktningen är att sätta samman arbetslagen 
utifrån ämneskompetens. Målsättningen är att 
stärka lärarnas ämneskompetenser och öka 
behörigheten både för specifika ämnen och rätt 
stadium. 
 

 
Behörigheten för matematik är låg. 
 
98 % av lärarna i grundskolan har pedagogisk 
högskoleexamen. 
 

Målet är delvis uppfyllt. 

 

∗∗∗∗ Verksamheten skall genomsyras av en 
helhetssyn på barn och elever, utifrån en 
gemensam värdegrund. All personal skall 
vara trygg och förtrogen med denna värde-
grund. 
 

Varje barn och elev skall bemötas med 
värme och respekt och ges trygghet. 
 

Resultaten av skolenkäterna visar att enstaka 
elever känner sig utsatta. Arbetet med detta 
problem fortgår utifrån det program som finns i 
likabehandlingsplanerna för att åtgärda proble-
met och uppnå nolltolerans. 
 
Enligt Skolverkets riktlinjer har likabehandlings-
planerna förbättrats och innehåller aktuella kart-
läggningar. 
 
Från och med höstterminen 2008 schemaläggs 
EQ (emotionell intelligens) och är ett återkom-
mande inslag i skolarbetet.  
 
I förskolan är en föreläsning i EQ genomförd, 
som följts upp vid en kommunövergripande 
kvalitetsträff. Ytterligare en dag är inplanerad  
våren 2009 då handlingsplaner ska upprättas 
på respektive förskola. 
 
Elevenkät på KunDa angående de studerandes 
delaktighet i kurserna och trygghet visa att de 
studerande i stort sett upplever trygghet på sko-
lan och har ett stort eget ansvar.  
 

Målet är delvis uppfyllt. 

 

∗∗∗∗  Den demokratiska processen skall fokus-
eras inom verksamheten. Varje elev skall ha 
inflytande över sin utbildning. 
 
Skolan ska skapa förutsättningar för eleverna 
att träna sig på att ta ansvar för sina studier och 
att bedöma sina resultat utifrån arbetspresta-
tion. 
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På utvärderingssamtalet ska lärare, elev och 
vårdnadshavare diskutera hur elevens fortsatta 
lärande ska stödjas och stimuleras. Dokumen-
tationen skrivs in i en individuell utvecklingsplan 
(IUP) tillsammans med skriftliga omdömen. 
 
Under åren 2008-2010 inför grundskolan stöd 
för elevdokumentation på webben. 
 
Skolverkets inspektion visar på att eleverna 
genom elevråden ges goda möjligheter till infly-
tande av skolans verksamhet och eleverna har 
fått gehör för flera av sina önskemål. 
 

Målet är delvis uppfyllt. 
 

∗∗∗∗  Föräldrainflytandet skall finnas avseende 
verksamhetens planering, innehåll och ut-
formning. Personalen skall ges möjlighet att 
aktivt delta i skolutvecklingen. 
 
I kvalitetsredovisningen efterfrågades föräldrars 
möjlighet till delaktighet och inflytande i för-
skola, fritidshem och skola. Enkätsvaren visade 
att majoriteten av föräldrarna verkar nöjda med 
kontakten med skolan. Bland föräldrar till de 
yngre eleverna anser några föräldrar att infly-
tandet är begränsat. 
 
Arbetet med att ta fram bra och informativa 
sidor på webben för att på så sätt underlätta 
informationen till föräldrar pågår intensivt på 
alla skolor. 
 
Lokala föräldrastyrelser eller samråd finns på 
alla skolor. 
 

Målet är delvis uppfyllt. 
 

∗∗∗∗  Samsyn ska råda inom och mellan alla 
verksamheter för barn och elever från för-
skola t o m gymnasieskolan, inom vuxen-
utbildningen ska integration mellan verk-
samheterna finnas. 
 

Målsättningen är att länka samman alla skol-
former till ett livslångt lärande utifrån en 
gemensam syn på kunskap, utveckling och 
lärande. 
 
Arbetet med EQ, IUP och LUS (LäsUtvecklings-
Scheman) är grundläggande stadieöver-
gripande delar i arbetet med samsyn och konti-
nuitet. En gemensam genomförandeplan för 
hela IUP-processen är utarbetad. 
 
I det kommunövergripande projektet om be-
dömning och betyg ingår att arbeta fram ge- 

 
mensamma bedömningsmatriser för svenska, 
engelska och matematik, detta för att garantera 
likvärdighet i bedömningen i hela kommunen 
årskurs 1-9. 
 
Inom förskolan genomförs kommunöver-
gripande kvalitetsträffar. 
 

Målet är delvis uppfyllt. 
 

∗∗∗∗  Medarbetarna ska kunna känna trivsel och 
delaktighet samt utvecklas i sitt arbete. Am-
bitionen är att varje enskild arbetstagare 
skall känna sig sedd, hörd, bekräftad och 
delaktig i det som sker på den egna arbets-
platsen. 
 
KunDas intraprenad har förstärkt det demo-
kratiska och aktiva deltagandet för personalen 
och givit större insikt, delaktighet och möjlighet 
till påverkan. 
 

Målet är delvis uppnått. 
 

Viktiga händelser 

Ny skolorganisation och ledningsorganisation 
beslutades under hösten. Förskola och grund-
skola blir olika områden och Rotskär blir 6-9 
skola (från 2013 F-9 skola).  
 
Nya kursplanemål och Nationella prov i årskurs 
3 beslutades under 2008. Tanken är att en tidig 
avstämning mot nationella mål ökar den nation-
ella likvärdigheten samtidigt som den ger tidiga 
signaler om elevers behov av stödjande insat-
ser. 
 
Beslut om skriftliga omdömen i skolans alla 
ämnen och årskurser från höstterminen 2008 
har medfört att elev och förälder får tydligare 
information som mer fokuserar på kunskaps-
utveckling och mindre på eleven som person. 
 
Resultatet av Skolverkets inspektionsrapport 
som kom i mars, har påverkat formen på årets 
uppföljning och kvalitetsarbete. En tydligare 
ansvarsfördelning mellan förvaltningschef, rek-
tor och arbetslag har även tagits fram i den nya 
pedagogiska verksamhetsplanen. 
 
En ny förskoleavdelning öppnades på Jung-
fruholmens skola i januari. 
 

Sörgärdets skola har byggts till med en för-
skoleavdelning samt två avdelningar för för-
skoleklass/fritidshem. Lindgårdens förskola har 
flyttats över till Sörgärdet. Med den nytillbyggda 
avdelningen blev det en utökning med 23 för- 
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skoleplatser. Ombyggnationen innebar även att 
skolan fick ett nytt rymligare bibliotek samt en 
IT-studio. 
 
Ett stort antal elever sökte efter ett år på IV till 
nationella program och de har inte gjort avbrott 
under första terminen. 
 
Många studerande inom svenska för invandrare 
klarade sitt Sfi-prov efter ett års studier. 
 
Knivsta kommun köpte uppdragsutbildning 
inom omvårdnadsprogrammet. 

Framtiden 

Rotskärsskolan kommer under 2009-2010 att 
byggas om till en 6-9 skola (senare F-9). Skolan 
får efter ombyggnationen anpassade lokaler 
med avgränsade enheter som möjliggör en 
närmare kontakt mellan elever och lärare. Lä-
rarlagen får ändamålsenliga lokaler som under-
lättar samverkan och samsyn. 
 
Nämnden kommer att utveckla och förfina be-
dömarkompetensen och skriftliga omdömen 
med fokus på ökade kunskapsresultat.  
 
Översyn kommer att ske av läroplan för för-
skolan med tydligare mål och ökat pedagogiskt 
uppdrag. 
 

 
Föreligger förslag att allmän förskola för 3-år-
ingar införs 1 juli 2010. 
 
En profilerad förskoleavdelning med natur-in-
riktning kommer att startas 2009. 
 
Vuxenutbildningen och IV väntar på de natio-
nella beslut som skall fattas under vårvintern 
2009. En omfattande gymnasiereform som 
även gäller vuxenutbildningen, nytt betygssys-
tem, skollagsändringar samt förändringar inom 
sfi och särvux. Dessa beslut kommer förmod-
ligen att innebära stora förändringar för verk-
samheterna. 
 
Det behövs en kommunövergripande planering 
av förskolan. Avtalen med både Kvarngärdet 
och Jungfruholmen upphör 2013 och dessutom 
ser vi en fortsatt hög beläggning av barn på 
befintliga avdelningar. 
 
För att åtgärda brister i ämnet matematik plane-
ras en längre fortbildningssatsning till hösten 
2009. 
 
Under 2009 planeras att all personal på Rot-
skärsskolan, under ledning av Högskolan i 
Gävle och Skolverket, skall genomgå en 10-
poängskurs om mobbning och diskriminering. 
 
Kulturskolan breddar sitt utbud med dans, tea-
ter och körsång som frivilliga ämnen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilden ovan: Medora folkskola. Skolan lades ned våren 1988 och verksamheten flyttade till nyuppförda 
Jungfruholmens skola. Bildens fotograf är okänd liksom tidpunkten för fotografering
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Nyckeltal 2007 2008 
 
Förskola 
Antal inskrivna barn (medeltal 15/2 och 15/10) 400 419 
Antal barn/årsarbetare (15/10) 6,1 6,2 
Bruttokostnad (kr) per barn 89 800 97 300 
 
Fritidshem 
Antal inskrivna barn (medeltal 15/2 och 15/10) 188 183 
Antal barn per årsarbetare (15/10) 18,7 20,0 
Bruttokostnad (kr) per barn 29 300 29 000 
 
Förskoleklass 
Antal inskrivna barn per 100 elever (15/10) 65 71 
Antal årsarbetare per 100 elever (15/10) 5,2 6,0 
Bruttokostnad (kr) per barn 40 600 40 400 
 
Grundskola 
Antal inskrivna elever (medeltal 15/2 och 15/10) 737 660 
Antal pedagogisk personal per 100 elever (15/10) 8,2 8,2 
Bruttokostnad (kr) per elev 1) 76 500 82 400 
Därav lokalkostnad 1) 14 800 18 200 
          skolmåltider 6 400 7 200 
          skolhälsovård 1 300 1 300 
          undervisning 36 400 37 200 
          skolbibliotek 400 400 
          läromedel 1 400 1 600 
 
Gymnasiet (interkom.ersättn., skolskjutsar, inack.ers.) 
Antal inskrivna elever (medel 15/2 och 15/10) 391 420 
Bruttokostnad (kr) per elev 94 900 99 000 
 
 
1) exkl. nedskrivningskostnader 1,9 mnkr 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2007 

Redovisning 
2008 

 Avvikelse mot 
budget 2008 

Intäkter 24 536 23 891 4 615 

Kostnader 152 506 158 724 1 764 

Nettokostnad 127 970 134 833  6 379 

Ansvarsområde 

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

Socialnämndens budget 2008, 
procentuellt fördelad 

3% 17%
80%

ADM IFO VOM

För nämndens ansvarsområde har nettobud-
geten fördelats med 4 mnkr till administratio-
nen, 24 mnkr till individ- och familjeomsorgen 
och 113 mnkr till vård och omsorg.  

Budgetutfall 

Socialnämnden totalt uppvisar ett positivt utfall 
för året.  
 

Redovisning 2002-2008
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2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008

 
 

Avdelning Nettokostnad 
(tkr) 

Budget-
avvikelse (tkr) 

Administration 3 986 128 
 
Administrationen redovisar ett positivt utfall på 
0,1 mnkr som till största delen beror på hög 
kostnadsrestriktivitet inom verksamheten. Netto 
kostnaden för verksamheten har ökat med 4,0 
procent motsvarande 161 tkr jämfört med 2007. 
 

 
Avdelning Nettokostnad 

(tkr) 
Budget-

avvikelse (tkr) 

IFO 19 950 4 205 
 
Individ- och familjeomsorgen visar ett positiv 
utfall på 4,2 mnkr. Nettokostnaden för verksam-
heten har ökat med 6,5 procent, motsvarande 
1,2 mnkr, jämfört med 2007. Största delen av 
överskottet kan hänföras till att kostnaden för 
institutionsvård avseende vuxna missbrukare 
samt att kostnaden för institutionsvård avseen-
de barn och ungdom har varit lägre än budgete-
rade medel.  
 
Personalkostnaderna på Nätverkshuset har 
också varit lägre än budgeterade medel bero-
ende på sjukfrånvaro och en tillfälligt vakant 
tjänst inom verksamheten. Nätverkshuset är en 
enhet för tidiga insatser och hemmaplanslös-
ningar och verksamheten vänder sig främst till 
ensamstående och familjer som av olika skäl är 
i behov av råd och stöd. Nätverkshusets perso-
nal kan tillsammans med familjen arbeta med 
att skapa nya lösningar på olika relationspro-
blem. Nätverkshuset arbetar även med miss-
bruks- och beroendeproblematik bland ung-
domar och vuxna.  
 
Avseende försörjningsstödet så har det skett en 
ökning av antal bidragshushåll, däremot har 
nettokostnaden minskat med 0,3 mnkr jämfört 
med föregående år. Intäkterna i form av åter-
sökning av utgivna medel har ökat. 
 

Försörjningsstöd 2006 2007 2008 
Antal bidragshushåll 181 174 186 
Bidragsmån snitt/hush 4,0 4,6 4,3 
Försörjn.stöd,tot 
(mnkr) 

4,4 4,8 4,7 

- varav återbetalt 0,5 0,3 0,5 
 
Antalet placeringar av barn och unga i familje-
hem och institutionsvård har ökat under året 
med 3 stycken. Totalt 20 placeringar (17 före-
gående år). Antal placeringar i familjehem har 
varit 13 (13) och antal placeringar på institution 
har varit 7 (4).  
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Avdelning Nettokostnad 
(tkr) 

Budget-
avvikelse (tkr) 

VOM 110 897 2 046 
 
Vård och omsorg redovisar ett positivt utfall på 
totalt 2,1 mnkr, som till största delen beror på 
lägre kostnader inom hemtjänst och gruppbo-
enden, lägre kostnader för bostadsanpass-
ningar samt ökade intäkter. Nettokostnaden för 
verksamheten har ökat med 5,2 procent mot-
svarande 5,5 mnkr jämfört med 2007. 
 

Hemsjukv.statistik 
i antal personer 

2006 2007 2008 

Vårdtagare 259 249 260 
Delegeringar 390 360 461 
Inskrivn. PAH  23 16 23 
Avlidna 67 69 59 
Diabetiker 21 24 21 

 

Avvikelsestatistik 2006 2007 2008 
Fall 731 300 480 
Läkemedel 195 153 168 

 
Avseende avvikelserapporteringen så har ingen 
varit av så allvarlig art, att anmälan till Social-
styrelsen har behövt göras.  

Pågående åtgärder/utredningar: 
 

⇒ Riktlinjer för alla verksamhetsdelar  

⇒ Översyn avseende framtida behov av 
särskilda boendeplatser 

⇒ Kvarboende – översyn av fysisk bo-
endemiljö  

⇒ Fortsatt utveckling av hemmaplans-
lösningar  

⇒ Projekt för insatser till de mest sjuka 
äldre 

⇒ Utveckling av anhörigstödet  

⇒ Utveckling av insatser inom psykiatri-
området 

⇒ Utveckling av rehabiliterande insatser 

⇒ Genomförande av förenklad bistånd-
sbedömning  

⇒ Utredning avseende valfrihetssystem 

 

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 samhällsplane-
ring. 

 

Verksamheterna arbetar kontinuerligt med ut-
veckling för måluppfyllelse.  
 
Rehabenheten arbetar via arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster med tidiga och förebyggande 
insatser vilket har bidragit till minskade behov 
och insatser hos den enskilde. Personalen ges 
via rehabenheten fortlöpande utbildning och 
instruktioner avseende rehabilitering, generellt 
och i enskilda ärenden. Syftet är att öka möjlig-
heterna för den enskilde att kunna bibehålla 
och förbättra sin förmåga och funktion, vilket 
också främjar kvarboende. 
 
Områdesassistenterna arbetar aktivt med att, ur 
ett kontinuitetsperspektiv, rekrytera personal, 
som i sin tur skall ge god service och omsorg till 
den enskilde.  
 
Personalen arbetar med att tillsammans med 
brukarna och/eller deras företrädare följa upp 
de personliga planerna.  
 
Hemtjänstgrupperna har påbörjat arbetet med 
att skilja social och medicinsk dokumentation.  
 
Personalen i hemtjänsten kommer att få ID-kort 
som ett led i att göra brukarna tryggare.  
 
Kökspersonalen levererar två mål mat per dag 
ut till enheterna på Östangård, Gläntorna och 
Tallmon. Kökspersonalen kommer vid två till-
fällen per år att göra en enkätundersökning för 
att kunna bedöma behovet av förändringar av 
kosthantering och matsedel. Kommunen köper 
in kostchef på deltid från Tierps kommun. 
 
Personalen har genomgått en tretimmars 
brandutbildning för att öka tryggheten både för 
boende och personal. 
 
Verksamheten arbetar uppsökande till personer 
80 år och äldre och utvecklar det sociala inne-
hållet i vården inom ramen för erhållna stimu-
lansmedel. 
 

Socialnämnden arbetar löpande med ut-
veckling av verksamheterna utifrån kraven i 
lagstiftningen och därför anses målen vara 
delvis uppfyllda. 
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∗∗∗∗ Socialnämnden ska prioritera förebygg-
ande och tidiga insatser för samtliga mål-
grupper. 
 

Individ- och familjeomsorgen har ett fortsatt 
fokus på förebyggande arbete och tidiga in-
satser och fortsätter att utveckla metoder för 
insatser på hemmaplan.  
 

Under året har kompetensen på Nätverkshuset 
utökats med 0,5 beroendeterapeut och 1,0 fa-
miljestödjare. Nätverkshuset har utvecklat 
gruppverksamheten och under våren startades 
en ”öppen grupp”, dit personer kan komma som 
har någon form av social problematik och under 
hösten startades en grupp, ”skilda världar”, för 
barn vars föräldrar har flyttat isär.  
 

Under året har en generell förebyggande sats-
ning riktad till skolpersonal och föräldrar, ÖPP 
(Örebro PreventionsProgram), startats. ÖPP är 
ett informationsprogram som via Nätverkshu-
sets personal kommer att genomföras varje 
termin. ÖPP riktar sig till föräldrar med barn i 
årskurs 6-9. Syftet med ÖPP är att minska de-
butåldern avseende alkohol/droger.  
 

En intensivstödjare har under året arbetat ute 
bland våra ungdomar under vissa kvällar och 
helger. Detta har skett i samarbete med fram-
förallt vaktbolaget Sauvera, men även med poli-
sen och Nattvandrarna. Varannan fredagskväll 
med start under hösten så har vi tillsammans 
med kyrkan öppnat en ny mötesplats för ung-
domar via den så kallade Jesusbussen. Pingst-
kyrkan i Gävle lånar ut sin buss som har varit 
uppställd i Skutskärs Centrum och bemannad 
med intensivstödjare, diakon samt nattvand-
rare. Syftet med bussen är att ungdomar ska få 
träffa vuxna, känna en trygg omgivning och bli 
sedda. 
 

Vi har genom Familjestödjaren utvecklat vårt 
arbete och kan idag erbjuda våra familjer ett 
strukturerat familjestödjande arbete.  
 

Vård och omsorg fortsätter arbetet med utveck-
ling av tidiga och förebyggande insatser bl.a. 
via stimulansmedel för utveckling av rehabili-
tering, kost/nutrition, sociala innehållet i vården, 
förebyggande hembesök 80+, samt utveckling 
inom anhörigstödsprojektet. 
 

Biståndsenheten utvecklar arbetet med att ut-
reda och bevilja förebyggande och tidiga in-
satser.  
 

Verksamheterna arbetar löpande med ut-
veckling av förebyggande och tidiga insat-
ser och därför anses målet vara delvis upp-
fyllt. 

 

∗∗∗∗  Socialnämnden ska ge ett samordnat och 
effektivt stöd till den enskilde. 
 
 

Individ- och familjeomsorgen och Nätverks-
huset samarbetar med andra huvudmän och 
organisationer för ett samordnat stöd till familjer 
och enskilda. 
 
Exempel på länsgemensamma verksamheter är 
Socialjouren och Barnahus. Vidare samverkar 
kommunen med nordupplandskommunerna när 
det gäller drogsamordnare, personligt ombud 
och funktionell familjeterapi (FFT).  
 
Verksamheten har kontinuerliga träffar med 
bl.a.  BUP och polis. 
 
Tillsammans med Uppsala läns landsting har 
samverkan kring rutiner för nya vårdformen 
inom den psykiatriska tvångsvården inletts.  
 
Utifrån att vi uppmärksammat en ökad tillström-
ning av ansökningar och anmälningar gällande 
beroende- och missbruksproblematik bland ton-
åringar så har en förstärkning av handläggare 
riktad mot missbruksområdet skett genom en 
konvertering av en vakant psykologtjänst. 
 
Ekonomigruppen har en väl fungerande sam-
verkan med kommunens arbetsmarknadsenhet, 
arbetsförmedlingen, vårdcentral och Älvkarleby-
hus. Den lokala samverkan med försäkrings-
kassan har dock försvårats i och med dess 
centralisering. 
 
Resursgruppen är en samverkan mellan social-
förvaltningen och barn- och utbildningsförvalt-
ningen och samordnas under kultur- och fritids-
förvaltningen. Det är en samverkansgrupp som 
spänner över både förvaltnings- och kompe-
tensgränser med syftet att utnyttja och samord-
na kunskap och resurser i arbetet med tidig 
upptäckt och tidiga insatser för barn, ungdomar 
och dess familjer. 
 
Vård och omsorg fortsätter att utveckla team-
arbetet för ett samordnat stöd och utvecklar 
samarbetet med primärvård, geriatrik och psy-
kiatri. 
 

Verksamheterna arbetar löpande med att 
förbättra samordningen och därför anses 
målet vara delvis uppfyllt.  
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∗∗∗∗  Socialnämnden ska vara en attraktiv ar-
betsgivare och dess personal ska ha god 
kompetens och arbetsmiljö. 
 

Socialnämndens olika verksamhetsområden är 
attraktiva för sökanden till nya tjänster där vi 
hittills, oavsett kompetens, inte haft några 
egentliga problem att rekrytera.  
 

Vi saknar fortsatt resurser att inom arbetsgiva-
rens åtagande erbjuda vårdbiträden utbildning 
för formell undersköterskekompetens. Cirka 40 
% av den fast anställda personalen saknar idag 
formell kompetens. 
 

Fysiska och psykosociala skyddsronder är pla-
nerade och genomförda under året. 
 

Två arbetsterapeuter har genomgått utbildning 
avseende bostadsanpassning. 
 

Biståndsenheten har haft extern handledning 
under året.  
 

Som en kompetenshöjande åtgärd så har all 
personal inom vård och omsorg fått en HLR-ut-
bildning (hjärt- och lungräddning).  
 

Två sjuksköterskor har beviljats deltidsstudier 
under en 2-årsperiod med start under hösten. 
(specialistsjuksköterskeutbildning)  
 

Förvaltningen/nämnden arbetar löpande 
med utveckling av kompetens- och arbets-
miljöfrågor och därför anses målen delvis 
uppfyllda. 
 

∗∗∗∗  Socialnämnden ska säkra kvalitén i verk-
samheterna genom ett systematiskt kvali-
tetsarbete. 
 

Personalen jobbar aktivt med förbättringar av 
kvaliteten avseende bl a kontaktmannaskap, 
dokumentation och verkställighet. 
 

Under året har socialnämnden beslutat om 
riktlinjer för socialnämndens kvalitetsarbete och 
har uppdragit till förvaltningen att utarbeta ruti-
ner och tillämpningar till riktlinjerna. 
 

Förvaltningen/nämnden arbetar löpande 
med att säkra kvalitén och därför anses 
målen delvis uppfyllda. 
 

∗∗∗∗  Socialnämnden ska utveckla det externa 
samarbetet med främst Landstinget, Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan och Fri-
villigorganisationerna. 
 

Utveckling av samarbetet med landstinget och 
primärvården sker kontinuerligt bland annat  
 
 
 

 

avseende frågor som rör hemsjukvård, geriatrik 
och psykiatri. 
 

Samarbetet med försäkringskassan, arbets-
förmedlingen och landstinget sker på flera olika 
plan bland annat via vardagsarbetet inom ra-
men för IFO samt via avtal om ett gemensamt 
samordningsförbund. 
 

Samarbetet med frivilligorganisationerna ut-
vecklas bland annat inom ramen för anhörig-
stödsprojektet. 
 

Förvaltningen/nämnden arbetar ständigt 
med att utveckla samarbetet med externa 
organisationer och därför anses målen del-
vis uppfyllda. 

Viktiga händelser 

Utbildning har genomförts avseende barns be-
hov i centrum (BBIC), för att kvalitetssäkra ar-
betet med barnavårdsutredningar. 
 

Vid årsskiftet förstärktes medlingens roll i lagen 
om unga lagöverträdare och det är nu obliga-
toriskt för kommunerna att erbjuda medling. 
 

Länsstyrelsen har genomfört verksamhetstillsyn 
på behandlingsgruppens arbete med fokus på 
det s.k. barnuppdraget. Länsstyrelsen fann att 
de barn som kommit till nämndens kännedom 
genom anmälan eller på annat sätt aktualise-
rats blir uppmärksammade och att ärendena 
handläggs formellt riktigt. Barnutredningarna är 
också av god kvalitet och barnen kommer till 
tals i utredningarna.  
 

FRISAM, (finansiell samordning inom rehabili-
teringsområdet) har sedan juni 2005 successivt 
byggts upp och etablerats i länets samtliga 
kommuner. En målsättning är att genom sam-
verkan tillgodose enskilda människors behov av 
stödåtgärder så att de kan försörja sig själva – 
arbetslinjen. En ny överenskommelse har under 
2008 träffats mellan försäkringskassan, ar-
betsförmedlingen, landstinget och respektive 
kommun. Samordningen syftar till en effektivare 
resursanvändning och ska drivas genom ett 
fristående samordningsförbund. 
 

Länsstyrelsen har beviljat verksamheten medel 
för två projekt utifrån tidiga insatser för miss-
brukande kvinnor i våldsmiljöer och barn till 
missbrukare och/eller barn i våldsmiljöer.  Från 
och med april 2008 sker all rekryteringen inom 

vård- och omsorgsverksamheten med hjälp av 
datorstöd och programmet Time Pool.  
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På korttidsenheten har det varit ett högt tryck 
med ett stort antal brukare under året. Korttids-
enheten har budgeterade platser för 13 brukare 
men har periodvis haft upp till 22 brukare. Det 
stora antalet beror på att många väntat på plats 
i särskilt boende och befunnit sig på korttidsen-
heten i väntan på detta. Majoriteten av brukarna 
har demensdiagnoser vilket gör att korttidsen-
heten under långa perioder i huvudsak varit ett 
”demensboende”. Problemet är att det blir en 
orolig blandning av oroliga, dementa brukare 
och andra mer psykiskt klara. 
 

En överenskommelse har tecknats med lands-
tinget avseende kostnadsansvaret för den sjuk-
husanslutna hemsjukvården (SAH). SAH-verk-
samheten arbetar med vårdinsatser i livets slut-
skede. Avtalet innebär att landstinget debiteras 
75 % av kommunens kostnader för sjuksköter-
skeinsatserna. 
 

Ett lokalt samverkansavtal med läkarna på sär-
skilda boenden har tecknats under året. 
 

Läkemedelsavdelningen i landstinget har tagit 
kontakt för samarbete när det gäller den stora 
förbrukningen av vissa läkemedel avseende 
äldre och planering för uppstart pågår. 
 

Förslag har under våren arbetats fram tillsam-
mans med landstinget när det gäller vilka hälso- 
och sjukvårdsinsatser som kommunen ska ut-
föra och vilka sjukvårdsprodukter som ska vara 
kommunens ansvar. 
 

En självskattningsdag har genomförts avse-
ende följsamheten till våra hygienföreskrifter. 
Resultatet visar att ca 25 % av personalen inte 
fullt ut arbetar enligt gällande rutiner. 
 

SPF Laxen och ungdomar från Älvboda friskola 
har under året ställt upp som promenadsällskap 
på Tallmon. Vid varje tillfälle har mellan 5-10 
boende kommit ut på en halvtimmeslång pro-
menad. 
 

Inom daglig verksamhet pågår ett samarbete 
med Arbetsmarknadsarenan för att öka utbudet 
av arbetstillfällen för arbetstagarna. 

Framtiden 

Individ- och familjeomsorgsverksamheten arbe-
tar med implementering av socialstyrelsens 
nationella riktlinjer för missbruksvården samt 
arbetar med frågan hur vi skall klara av att möta 
upp det ökade behovet av insatser hos alkohol 
och drogterapeut. I samverkan med övriga 
kommuner i länet så fortsätter arbetet avseende  
inrättandet av ett kunskapscenter för beroende-
vård. BBIC-utbildning (barns behov i centrum)  
 

 
genomförs för att kvalitetssäkra arbetet med 
barnavårdsutredningar.  
 

Det finns ett stort behov av att kunna stödja 
familjer där föräldrarna har någon form av intel-
lektuell begränsning avseende dagligt stöd un-
der lång period i det egna hemmet. Utvecklings-
arbete pågår för att vi ska klara att möta upp 
det ökade behovet av denna typ av insatser. 
 

Vi har en fortsatt ökning av barn- och ungdoms-
problematik som är kopplad till familjers ökade 
sårbarhet. Missbruksrelaterade problem ökar, 
med bland annat ett ökat antal missbrukande 
föräldrar. För en fortsatt verksamhetsutveckling 
så är det nödvändigt med en fortsatt utveckling 
av samarbetet med olika huvudmän och organi-
sationer. Beroende på vilka frågor som ska 
lösas så sker samverkan lokalt med t ex pri-
märvård, försäkringskassa och arbetsförmed-
ling och regionalt med andra kommuner och 
landsting. 
 

Vi ser ännu inte någon ökning gällande kost-
naderna för försörjningsstödet vilket befarats 
utifrån Försäkringskassans och Arbetsförmed-
lingens hårdare regler. De förändrade sjukskriv-
ningsreglerna kommer dock sannolikt att påver-
ka kostnaderna för försörjningsstödet i slutet av 
2009 och framför allt under 2010.  
 

En fortsatt samverkan och utveckling av reha-
biliterande insatser kommer att ske inom ramen 
Samordningsförbundet.   
 

En översyn av lokal- och personalbehov för 
insatser inom daglig verksamhet pågår. 
 

Behovet av kompetensutveckling inom vård- 
och omsorgsverksamheten är en viktig fråga för 
att klara kvalitets- och verksamhetsutveckling.  
 

Belastningen inom hemtjänsten, särskilt boende 
och korttidsboende, bedöms fortsätta att öka, 
på grund av en ökad vårdtyngd. 
 

En generell ökning av LSS-insatser sker på 
ungdomssidan.  Ungdomar födda 86-90 är till 
antal 19 stycken som går i gymnasiesärskolan.  
Ungdomar födda 91-96 är det 14 stycken som 
går på särskola. En stor del av dessa personer 
kommer att ha behov av LSS-insatser.  
 

Inom en snar framtid kommer också ett antal 
ungdomar att sluta i gymnasiesärskolan och  
ha behov av daglig verksamhet. Detta leder 
också till att det finns behov av andra  
LSS-insatser. Vi kommer att ha ett ökat behov 
av alternativa boendeformer och arbete  
inom dagligverksamhet för de yngre funktions-
hindrade.
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Nyckeltal (perioden jan-dec) 2007  2008  
 
 

Försörjningsstöd    
Antal bidragshushåll 174  186 
Bidragsmånader i snitt/hushåll 4,6  4,3 
Tot utbet socialbidrag brutto (mnkr) 4,8  4,7 
- varav återbetalt 0,3  0,5 
 

Placeringar barn & ungdomar 
Antal vårddygn, totalt 4 298  2 607 
Kostnad/vårddygn, totalt (kr) 698  1 266 
Nettokostnad totalt (mnkr) 3,0  3,3 1) 

Antal placeringar barn & ungdomar, totalt 17  20  

- varav i familjehem 13  13 
- varav i institutionsplaceringar 4  7 
Antal placeringsdygn    
- familjehem 3 677  1 966 
- institution 538  641 
Placeringskostnad brutto/dygn (kr)    
- familjehem 370  814 
- institution 2 770  2 652 
 

Placeringar vuxna   
Antal placeringar 13   6 
Antal placeringsdygn 650  205 
Nettokostnad (mnkr) 1,3  0,1 
 

VÅRD OCH OMSORG 
Antal brukare inom hemtjänst och särskilt boende inkl Vallvägen och exkl Korttidsenheten  
Ålder 19 år – 64 år 26   25 
Ålder 65 år – 79 år 78   72 
Ålder 80 år – äldre 235   226 
 

Särskilt boende 
Antal platser 67  67 
Personalkostnad i snitt per plats/perioden* 272 643  315 339 
 

Korttidsenheten 
Antal platser ca snitt/mån 12  16 
Personalkostnader i snitt per plats/perioden* 345 767  289 063 
 

Ordinärt boende, hemtjänst  
Antal personer med hemtjänst 248  245 
Personalkostnad i snitt per brukare/perioden* 75 631  86 236 
 

Stödboende funktionshindrade, Vallvägen samt hemtjänst  
Antal personer med hemtjänst och stödboende 19  13 
Personalkostnad i snitt per brukare/perioden* 166 537  243 392 
 

HANDIKAPPOMSORG 
Antal arbetstagare, daglig verksamhet 18  21 
Antal personer med personlig ass LSS/LASS 17  14 
- varav antal personer i privat regi 4  3 
Antal kontaktpersoner 20  19 
Ledsagarservice -  7 
Avlösarservice -  5 
 

Personalekonomi  
Antal obekväma arbetstidstimmar 140 900  145 743 
Utförd mertid/övertidstimmar/anställd 28,4  19,6 
Antal timvikarietimmar 65 608  76 273 
- varav visstidsanställd på grund av förhöjd vårdtyngd -  5 386 
Andel heltidsanställda av totalt anställda (%) 52  52 
 
1) I placeringskostnad ingår inte ”särskilda kostnader” och i kostnaden ingår också två särskilda vårdnadshavare 
och för dessa registreras inga placeringsdygn  
* exkl nattpersonal och OH-kostnad  
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2007 

Redovisning 
2008 

 Avvikelse mot 
budget 2008 

Intäkter 404 404 429 073 - 3 477 

Kostnader 26 295 28 706 -856 

Nettokostnad -378 109 -400 367  - 4 333 

Budgetutfall 

Pensionskostnader 
Pensionskostnaderna, utbetalningar och ökad 
pensionsskuld- och avsättning, uppgick till 18,6 
mnkr (18,3 mnkr) och resulterade i ett budget-
underskott på 1,2 mnkr. Nya riktlinjer (från 
2007) för beräkning av pensionsskulden har 
bidragit till ökade kostnader och därmed under-
skottet. I kostnaden ingår inte pensionsåtagan-
den för avtal före 1998. 
 

Skatteintäkter 
Preliminära skatteintäkter betalas in till kom-
munerna baserat på prognoser för inkomstbe-
skattning. Året efter inkomståret sker en prelimi-
när 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 2007 gav ett underskott på 
600 tkr, medan preliminär avräkning för 2008, 
p.g.a. en sämre sysselsättningsutveckling än 
ursprungligen beräknat, gav ett underskott på 
2,2 mnkr. Tillsammans med en ursprunglig för 
hög budgetering på 700 tkr, blev utfallet ett 
underskott på 3,5 mnkr. Skatteintäkterna upp-
gick till 333,5 mnkr (319,5 mnkr). 
 

Kommunalekonomisk utjämning 
Bidragen uppgick till totalt 64,7 (55,5 mnkr), vil-
ket understeg budget med 300 tkr.  
 

Finansiella intäkter 
Kommunen får ränteintäkter från likvida medel 
på bank, utlåning till Älvkarleby Kommunhus AB 
(för vidare utlåning till Älvkarleby Fjärrvärme 
AB, ÄFAB), räntor från Älvkarleby Vatten AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(ÄVAB) för bolagets övertagande av vatten- och 
avloppsanläggningar samt räntebidrag för Tall-
mon.  
 
Totala intäkterna uppgick till 3,5 mnkr (2,4 
mnkr) vilket var 1,0 mnkr högre än budget. An-
ledningen beror på att ränteintäkterna från 
ÄVAB inte var budgeterade samt räntor från 
ökad utlåning till Kommunhus AB. 
 

Finansiella kostnader 
Kommunens kostnad för upptagande av lån för 
vidareutlåning till Kommunhus AB bidrog till ett 
budgetunderskott med 300 tkr (200 tkr). Total 
kostnad uppgick till 7,3 mnkr (5,4 mnkr). Ge-
nomsnittliga räntesatsen för lånen uppgick till 
4,96 % (3,74 %).  
 

Internränta 
Internränta på kommunens anläggningar (akti-
verade/idrifttagna investeringar) uppgick till 10,0 
mnkr (9,9 mnkr) och gav ett budgetunderskott 
på 600 tkr. Orsaken kan förklaras av att inves-
teringsnivån 2008 kraftigt understeg den budge-
terade nivån. (Det är internräntans intäktssida 
som bokförs under finansförvaltningen. Kost-
nadssidan belastar aktuell verksamhet.) 
 

Avsättningar 
500 tkr av det belopp som tidigare har avsatts 
(kostnadsbokförts) för omstruktureringskostna-
der i samband med personalneddragningar in-
om främst kost- och städverksamhet, har kun-
nat återföras till driftbudgeten som överskott. 
Resterande belopp, som är avsatt i balansräk-
ningen, uppgår till 225 tkr, vilket motsvarar 
maximalt åtagande det kvarvarande året 2009. 
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Ingående enheter 

I den sammanställda redovisningen ingår Älv-
karleby kommun, AB Älvkarlebyhus och en dot-
terkoncern omfattande Älvkarleby Kommunhus 
AB (moderbolag) och Älvkarleby Fjärrvärme AB, 
ÄFAB, (dotterbolag). Ägandet är 100 %. Därut-
över ingår sedan 1 september 2008 Älvkarleby 
Vatten AB (ÄVAB). ÄVAB ägs till största delen 
av Gästrike Vatten AB, men Älvkarleby kommun 
innehar en s.k. hembudsaktie, vilket innebär, att 
kommunen kan betraktas ha ett avgörande infly-
tande och bolaget ska alltså ingå i koncernkon-
solideringen.  

Resultat 

2008 års redovisade resultat uppgår till 8,9 
mnkr. (2007 redovisades ett resultat på 9,4 
mnkr.) 
 

Kommunen har genom flera års arbete börjat 
komma till rätta med sin höga kostnadsnivå 
inom vissa områden och de verksamhetsdrivan-
de bolagen, Älvkarlebyhus och Älvkarleby Fjärr-
värme, har under längre tid visat god lönsamhet.  
Älvkarlebyhus redovisar 2008 en mindre vinst, 
217 tkr, efter nedskrivningar (bowlinghuset i 
Skutskär) med 3,2 mnkr.  
 
ÄFABs resultat uppgår till 191 tkr efter finan-
siella poster. Genom bokslutsdispositioner, kon-
cernbidrag och meravskrivningar, redovisas ett -
resultat på 1 tkr.  
 
Älvkarleby Vatten AB startade sin verksamhet 
den 1 september 2008. Resultatet för det sista 
tertialet blev minus 1,4 mnkr, varav cirka 300 tkr 
avsåg övergångskostnader, bolagsbildning 
m.m., medan 1,1 mnkr avsåg förluster i driften.  
 
Genom koncernens positiva resultatet på 8,9 
mnkr, har soliditeten ökat från 39 % till 40 %.  

Anställda 

Antalet anställda inom koncernen var 745 (774) 
motsvarande cirka 641 (679) årsarbetare.  
Minskningen har skett inom kommunen. Kom-
munen har även haft timanställda motsvarande 
63 (68) årsarbetare. 
 

Bolagen 

AB Älvkarlebyhus 
Förvaltar fastigheter belägna i Skutskär, Älv-
karleby, Lanforsen, Marma och Gårdskär. Bola-
get sköter även förvaltningen av kommunens 
fastigheter. Antalet lägenheter uppgick vid års-
skiftet till 1 092 st med en bostadsyta om ca  

 
 
67 152 m2.  Lokalytan uppgick till ca 17 137 m2.   
 

Fastighetsförvaltning av externa fastigheter 
uppgick till ca 46 000 m2. 
 
Antal vakanta lägenheter uppgick vid årets slut 
till 79 st (62 st), vilket motsvarar 8 % (6 %) av 
det uthyrningsbara beståndet. Utöver vakanta 
lägenheter finns 45 st avställda lägenheter. 
 
Investeringar i fastigheter, stamrenoveringar, 
uppgick under året till 3,0 mnkr (1,3 mnkr). In-
vesteringar i maskiner och inventarier uppgick 
till 1,3 mnkr (0,6 mnkr). Fastigheter till ett värde 
av 0,1 mnkr (0,1 mnkr) är avyttrade. I Skutskär 
har en fastighet (bowlinghuset) skrivits ned med 
3,2 mnkr p.g.a. lång vakanstid och behov av 
investeringar vid uthyrning. 
 
Hyran höjdes 1 juli med i genomsnitt 1,8 % för 
bostäder och lokaler, vilka inte har indexhyror. 
 
AB Älvkarlebyhus har en mycket solid ställning 
med en soliditet på 57,8 % (54,1). 
 

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 Älvkar-
leby kommun. Bolaget är moderbolag i en 
koncern med det helägda dotterbolaget Älvkar-
leby Fjärrvärme AB, ÄFAB.  
 

Älvkarleby Fjärrvärme AB 
Bolaget startades 1985 och bedriver distribution 
och försäljning, i Skutskär, av värmeenergi 
inköpt i huvudsak från Stora Enso och viss egen 
produktion vid reservdrift.  I december 2007 
etablerades i ett nät för biobränsle i Älvkarleby. 
 
Totalt har tillförts nätet 34 219 MWh (33 733 
MWh) och sålts 28 904 MWh (27 567 MWh).  
 
Under året har investerats 6,8 mnkr (14,6 mnkr) 
inklusive färdigställande av från föregående år 
pågående anläggningar.  
 
Antalet mätpunkter uppgick 2008-12-31 till 225 
st (216 st) varav 169 (161) privatkunder.  
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Totalt har bolagets kunder fakturerats 15 788 
mnkr (17,1 mnkr), varav 4,8 mnkr (4,4 mnkr) i 
fast avgift och 9,9 mnkr (8,2 mnkr) i rörlig avgift.   
 
Anslutningsavgifter uppgick till 585 tkr (4,0 
mnkr) (anläggningen i Älvkarleby)) samt övriga 
intäkter 509 tkr (586 tkr). 
 
Under året tecknade ÄFAB ett femårigt avtal 
med Stora Enso avseende energileveranser. 
ÄFAB blev också delägare, 10,1 %, i Samkraft 
AB, ett nybildat regionalt vindkraftsbolag, 
huvudsakligen med energibolag från Gävleborgs 
län som ägare. 
 
ÄFAB har fört förhandlingar med Gävle Energi 
AB om partnerskap. Planen är, att ÄFAB 
fusioneras med Bionär och att verksamheten i 
eget bolag avvecklas under 2009. Bionär ägs av 
Gävle Energi AB (55 %) och Ockelbo kommun 
(45 %). 
 

Älvkarleby Vatten AB 
Kommunens vatten- och avloppsverksamhet 
bedrivs från 2008 i ett koncernsamarbete med 
Gävle, Hofors och Ockelbo kommuner. Gävle 
kommun äger 70 % i moderbolaget Gästrike 
Vatten AB (GVAB) och övriga kommuner äger 
10 % vardera.  
 
GVAB äger i sin tur anläggningsbolag, ett bolag 
för varje ingående kommun. Dock äger varje 
kommun en hembudsaktie (1 % av aktie-
kapitalet) i sitt eget anläggningsbolag.  

 
Maskiner och fordonspark såldes 1 maj till 
GVAB, samtidigt som kommunens va-personal 
anställdes av GVAB, och den 1 september 
såldes övriga anläggningstillgångar till nybildade  
 
Älvkarleby Vatten AB (ÄVAB). Kommunen 
slutade alltså att bedriva va-verksamhet i egen 
regi den 31 augusti. 
 
De främsta syftena med va-samarbetet är att 
efterhand uppnå synergieffekter och säkerställa 
behov av framtida kompetens.   
 
ÄVAB är huvudman för den allmänna vatten-
försörjningen och avloppshanteringen i komm-
unen. Verksamheten består i att äga och 
förvalta de allmänna va-anläggningarna i 
kommunen. 
 
ÄVAB redovisade en förlust under perioden 
september-december 2008 på 1,4 mnkr, varav 
296 tkr avser omställningskostnader och 
resterande del förlust i verksamheten. 
Kommunen har täckt omställningskostnaderna 
med ett ovillkorat aktieägartillskott. Verksam-
hetsunderskottet har kommunen täckt med ett 
villkorat (krav på återbetalning) tillskott. Även det 
villkorade tillskottet har kostnadsbokförts på 
2008, i stället för att ha bokförts som fordran. 
Skälet är osäkerhet, främst när i tiden, 
återbetalning kan ske. 
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 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 
 2007 2007 2008 2008 
     
Verksamheternas intäkter 83 512 128 154 80 243 140 938 
Verksamheternas kostnader -432 131 -453 253 -448 898 -488 146 
Avskrivningar -12 432 -29 240 -12 154 -24 009 
Nedskrivningar -931 -931 -3 623 -6 818 
     
Verksamheternas nettokostnader -361 982 -355 270 -384 433 -378 035 
     
Skatteintäkter 319 529 319 529 333 469 333 469 
Kommunalekonomisk utjämning 55 496 55 496 52 701 52 701 
Kommunal fastighetsavg.   11 977 11 977 
Finansiella intäkter 2 434 1 756 3 532 2 213 
Finansiella kostnader -5 369 -10 366 -7 376 -13 353 
     
Resultat före extraordinära poster 10 108 11 145 9 870 8 972 
     
Extraordinära intäkter     
Extraordinära kostnader     
     
Skattekostnader  -1 790  -76 
     
ÅRETS RESULTAT 10 108 9 355 9 870 8 897 
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   Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen 
  Not 2007 2007 2008 2008 
       
TILLGÅNGAR      
       
Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar 1 - 248 - 976 
Materiella anläggningstillgångar      
 Mark, byggn o tekniska anläggn  219 110 543 888 167 480 540 051 
 Maskiner och inventarier  8 039 9 849 9 208 12 216 
Finansiella anläggningstillgångar 2 35 126 4 060 110 229 6 970 
Summa anläggningstillgångar  262 275 558 045 286 918 560 214 
       
Omsättningstillgångar      
Förråd m m  58 783 23 1 052 
Fordringar   35 183 43 887 31 852 40 575 
Kortfristiga placeringar  908 1 524 812 1 250 
Kassa och bank   15 715 28 727 22 450 31 090 
Summa omsättningstillgångar  51 864 74 921 55 136 73 966 
       
SUMMA TILLGÅNGAR  314 139 632 966 342 053 634 180 
       
       
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER    
       
Eget kapital 3 91 779 247 809 101 650 256 804 
 Därav årets resultat  10 108 9 355 9 870 8 897 
       
Avsättningar      
 Pensioner  9 457 11 751 10 848 13 480 
 Övriga avsättningar  5 470 4 676 3 757 2 625 
 Latent skatt  - 10 267  8 971 
Summa avsättningar  14 927 26 694 14 605 25 076 
       
Skulder      
 Långfristiga skulder  129 492 241 076 144 124 236 305 
 Kortfristiga skulder  77 941 117 387 81 674 115 994 
Summa skulder  207 433 358 463 225 798 352 299 
       
SUMMA EGET KAPITAL,       
 AVSÄTTNINGAR, SKULDER  314 139 632 966 342 053 634 180 
       
       
Ansvarsförbindelser för pensioner 4 207 897 207 897 211 632 211 632 
Borgensförbindelser 5 122 681 10 606 111 892 8 543 
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  Koncernen Koncernen 
Not  2007 2008 

    
1 Immateriella anläggningstillgångar   
 Kommunhuskoncernen:   
 Balanserade utgifter för programvara 248 976 
    
2 Finansiella anläggningstillgångar   
 Kommunen:   
 FSF AB 2 000 2 000 
 Aktier och andelar i externa föreningar och företag 62 62 
 Revers Gästrike Räddningstjänst 777 777 
 HSB BRF 203 107 47 
 Övriga värdepapper 20 20 
 Aktier i Gästrike Vatten  AB  500 
 AB Älvkarlebyhus:   
 Depositioner 1 049 1 398 
 Andelar i intresseföretag 40 40 
 Kommunhuskoncernen:   
 Värdepappersinnehav Värmek 5 - 
 Andelar - 2 126 
 Summa finansiella anläggningstillgångar 4 060 6 970 
    
3 Eget kapital   
 Ingående eget kapital 238 685 247 809 
 Aktiekapital Älvkarleby Vatten AB  99 
 Utbetalda utdelningar -230 - 
 Årets resultat 9 355 8 897 
 Utgående eget kapital 247 809 256 804 
    
4 Ansvarsförbindelser för pensioner   
 Se not 25 till kommunens årsredovisning.   
    
5 Borgensförbindelser   
 Kommunen   
 Kommunalt förlustansvar 40 % av låneskulden 538 487 
 Bostadsrättsföreningar 8 809 6 909 
 Övriga borgensförbindelser 1 124 1 011 
 AB Älvkarlebyhus   
 Fastigo 135 136 
 Summa borgensförbindelser 10 606 8 543 
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  Koncernen  Koncernen  
  2007 2008 
    
Rörelsekapital -42 466 -42 028 
    
Anläggningskapital 290 275 309 304 
    
Eget kapital 247 809 256 804 
    
Balanslikviditet (%) 64 64 
    
Soliditet (%) 39 40 
    
Eget kapital per invånare i kronor 27 247 28 332 
    
Lån i banker och andra kreditintsitut 251 474 246 507 
därav bokfört som kortfristig skuld 10 398 10 198 
    
Lån per invånare i kronor 27 650 27 196 
    
    

    

Verksamhetspartners 

    
Kommunal verksamhet som under 2008 bedrivits av andra juridiska personer:  
    
Upplands Lokaltrafik AB   
 Regional kollektivtrafik   
    
Kommunalförbundet Gästrike Räddningstjänst   
 Räddningstjänst   
    
Kommunalförbundet Gästrike Återvinnare   
 Renhållning, återvinning   
    
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg   
 Upphandlingar   
    
Konsument Gästrikland   
 Konsumentvägledning   
    
Previa AB   
 Företagshälsovård   
    
Älvboda Friskola    
 Fritidshem, förskoleklass, grundskola   
     
Gästrike Vatten AB & Älvkarleby Vatten AB   
 Vatten- och avloppsverksamhet   
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Fr.o.m. 1998 gäller den nya redovisningslagen 
som ger ett regelsystem för hur kommunens 
redovisning och bokföring ska ordnas. Lagen 
behandlar bl a regler för: löpande bokföring, 
årsredovisning och värderingsregler. 
 
I 2008 års bokföring och bokslut har lagen till-
ämpats. Nedan följer en kort beskrivning av 
vissa principer som påverkar bokslut och redo-
visning. 
 
Leverantörsfakturor på väsentliga belopp som 
inkommit efter årsskiftet men är hänförliga till 
redovisningsåret, har skuldbokförts och belastar 
2008 års redovisning. 
 
Kostnadsräntor hänförliga till redovisningsåret 
har skuldbokförts och belastar 2008 års redo-
visning. 
 
Statsbidrag, landstingsersättningar och utställ-
da fakturor på avgifter och ersättningar har 
fordringsbokförts och tillgodogjorts redovis-
ningsåret. 
 
Löner, semesterersättningar m.m. redovisas 
enligt kontantmetoden. Timanställdas decem-
berlöner, som betalas ut i januari, kostnads-
bokförs intjänandeåret.  
 
Sociala avgifter har bokförts i form av ett pro-
centuellt personalomkostnadspålägg i samband 
med löneredovisningen. Personalomkostnads-
pålägg har interndebiterats förvaltningarna med 
följande procentpåslag: förtroendevalda 32,82 
%, uppdragstagare 36,77 % och anställda på 
kommunala avtalsområdet 43,36 %. 
 
Anläggningstillgångarna är upptagna till 
anskaffningsvärde minus investeringsbidrag, 
försäljningar och gjorda avskrivningar. 
 
Fr.o.m. 2008 har kommunen bytt redovisnings-
princip när det gäller avskrivning av anlägg-
ningstillgångar. Avskrivningar påbörjas nu, i en-
lighet med RKR 11:1, månaden efter det att till-
gången tagits i bruk. (RKR = Rådet för Kommu-
nal Redovisning.) 
 
Avskrivningarna beräknas på anskaffnings-
värde minus investeringsbidrag. Avskrivnings-
tiderna följer i huvudsak förslag från Sveriges 
Kommuner och Landsting. 
 
Samtliga av kommunens leasingavtal klassi-
ficeras idag som operationella. En översyn av 
leasingavtalen pågår dock och förväntas vara  
 
 

 
klar under 2009. Upplysningar om årets lea-
singavgifter samt framtida åtaganden, enligt 
dom avtal som finns tecknade idag, lämnas i 
not. 
 
Intjänande av semester redovisas månadsvis 
under verksamhetens kostnader i resultaträk-
ningen och uttagen semester redovisas i ba-
lansräkningen.  
 
Årets avsättning för pensioner redovisas i re-
sultaträkningen samt även löneskatt på den-
samma med 24,26 %. Pensionsåtaganden en-
ligt avtal före 1998 återfinns som ansvarsförbin-
delse. 
 
Investeringar ska ha en varaktighet på minst 3 
år och utgift på minst 0,5 basbelopp.  
 
Den kommunalskatt som är bokförd i 2008 års 
bokföring avser slutavräkning för 2007, preli-
minära kommunal skattemedel för år 2008 och 
prognos för slutavräkning för 2008. 
 
Vid diskrepans i redovisningsprinciper mellan 
kommunen och de kommunala bolagen, är det 
den kommunala principen som används i den 
sammanställda redovisningen  
 
Redovisningsmodell 
Nedan beskrivs redovisningsmodellens olika 
delar och sambandet mellan dessa. I driftredo-
visningen beskrivs de enskilda verksamheter-
nas budgeterade respektive redovisade kostna-
der och intäkter.  
 
Resultaträkningen utgår från intäkterna och 
kostnaderna i driftredovisningen sedan dess 
summor justerats med interna poster.  
 
Investeringarna redovisas nämndvis. Invester-
ingsredovisningen summeras till posten  
nettoinvesteringar. Det är därmed en specifi-
kation av samma post i kassaflödesanalysen. 
 
Resultaträkningen redovisar intäkter och kost-
nader samt visar hur förändringen av eget ka-
pital uppkommit. Denna förändring kan också 
erhållas genom att jämföra eget kapital mellan 
två redovisningsår.  Undantag från detta kan 
uppkomma vid byte av redovisningsprinciper, 
när direktbokföring mot eget kapital kan före-
komma.  
 



Redovisningsprinciper 
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Kassaflödesanalysen ger upplysning om hur 
medel har tillförts och hur dessa använts. Ett 
positivt saldo i kassaflödesanalysen innebär 
således att en del av de tillförda medlen an-
vänts till att förstärka de likvida medlen. 
 
I balansräkningen redovisas kommunens finan-
siella ställning vid en viss tidpunkt. Här redo-
visas hur kommunens kapital har använts och 
hur det har anskaffats. Kapitalet används till 
olika slags tillgångar som finansieras antingen 
av skulder och/eller eget kapital. 
 
Balansräkningens tillgångssida uppdelas i om-
sättningstillgångar och anläggningstillgångar. 
Omsättningstillgångar består av likvida medel 
och tillgångar som på kort tid kan omvandlas till 
likvida medel. Anläggningstillgångar är fast och 
lös egendom avsedd för stadigvarande innehav 
t.ex. byggnader, maskiner och fordon. 
 
Skulderna uppdelas i långfristiga respektive 
kortfristiga skulder beroende på skuldernas 
löptid.  Med kortfristiga avses i princip sådana 
som förfaller inom ett år från balansdagen.   
 
Eget kapital är differensen mellan tillgångar och 
skulder och indelas i rörelsekapital och anlägg-
ningskapital.  
 
Under avsättningar redovisas avsättning för 
pensioner, omstruktureringskostnader m.m. 
 
Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsätt-
ningstillgångar och kortfristiga skulder. Anlägg-
ningskapital är bundet kapital i anläggningar 
och utgör skillnaden mellan anläggningstill-
gångar och långfristiga skulder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DRIFTREDOVISNING 
Budgeterade och redovisade kostnader och  
intäkter för löpande verksamhet. 
 
 
 
RESULTATRÄKNING 
Intäkter - Kostnader  
= förändring av eget kapital 
 
 
 
BALANSRÄKNING 
Anläggningstillgångar 
Omsättningstillgångar 
Eget kapital 
Avsättningar 
Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 
 
 
 
KASSAFLÖDESANALYS 
Tillförda likvida medel - använda likvida medel 
= Förändring av likvida medel 
 
 
 
INVESTERINGSREDOVISNING 
Nettoinvesteringar  
= årets investeringar - investeringsbidrag. 
 
 
 
 



Ordlista 
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Anläggningstillgång 
En tillgång som ska användas permanent i 
verksamheten. t.ex. fastigheter, maskiner och 
bilar. 
 
Avskrivning 
En kostnad som ska motsvara tillgångens vär-
deminskning. 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 reser-
vation görs för t ex skatteskulder som ska be-
talas. 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 omflytt-
ningar får ske. 
 
Extraordinär intäkt/kostnad 
Intäkter och/eller kostnader som påverkar re-
sultatet men inte anses normala för verksam-
heten. 
 
Finansiell 
Betyder att det handlar om pengar och dess 
värde. 
 
Finansnetto 
Skillnaden mellan finansiella intäkter och finan-
siella kostnader, det vill säga ränteintäkter och 
räntekostnader. 
 
Intäkt 
Är försäljningsvärdet av de prestationer (varor 
och tjänster) som levererats eller utförts under 
en viss tidsperiod. 
 
Kapitalvinst och kapitalförlust 
Uppstår genom att tillgångarnas värden för-
ändras. Kapitalvinst uppstår t ex om en aktie 
säljs till ett högre pris än den köpts för. 
 
 
 

 
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen visar förändringen av 
likvida medel under året. 
 
Kostnad 
Är utgifterna för de resurser kommunen/ före-
tagen förbrukar under en viss tidsperiod. 
 
Likviditet 
Beskriver den kortsiktiga betalningsförmågan, 
med andra ord förmågan att betala de löpande 
utgifterna. Bedöms utifrån om kommunen har 
omsättningstillgångar som relativt snabbt kan 
omvandlas till pengar för att betala de kortsik-
tiga skulderna och löpande utgifter. 
 
Mnkr 
Miljontal kronor 
 
Nettokostnad 
Netto innebär efter avdrag. Nettokostnad för 
kommunen blir således driftkostnader efter 
avdrag för driftbidrag, avgifter samt ersätt-
ningar. 
 
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.



 

 
 

  



 
 

 
 



 
 

 
 

 


