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Åren rinner iväg och nu är det dags för bokslut 
för det gångna året men också för mina 12 år 
som kommunstyrelsens ordförande. När jag 
tog över var kommunens ekonomi i behov av 
en ordentlig och långsiktig rekonstruktion för 
att återskapa ett utrymme för satsningar inom 
eftersatta områden. 
 
Med facit i hand kan jag konstatera att vi 
lyckats med att hålla målet med ett årligt över-
skott på 2 till 3 % av den totala omslutningen 
från 2004 och framåt. När det gäller de önsk-
värda satsningarna finns fortfarande mycket 
kvar göra. Behoven inom den kommunala 
verksamheten styrs alltmer mot kärnverksam-
heterna och andra önskvärda satsningar får 
stå tillbaka. Genom ett utvecklat samarbete 
med våra grannkommuner har vi frigjort medel 
och den trenden kommer att hålla i sig även 
kommande 12 år. Hur långt det samarbetet 
kommer att sträcka sig vet vi inte idag men vi 
måste vara öppna för mer samarbete för att 
kunna garantera medborgarna en god och ut-
vecklad välfärd. 
 
Under 2010 har vi äntligen landat renoveringen 
och ombyggnaden av Rotskärsskolan och jag 
hoppas att det också blir ett avstamp för att för-
bättra resultaten i skolan, vilket är högpriorite-
rat de kommande åren. Vi ser också ökande 
behov inom individ och familjeomsorgen och 
de insatserna är också ett led i att ge våra barn 
en bra start i livet och andra en möjlighet till en 
nystart. 
 
Inom äldreomsorgen och omsorgen om de 
funktionshindrade har vi en bra verksamhet. 
Där ser vi också ett ökat tryck både vad gäller 
bemanning och lokalbehov. Det är en utma-
ning vi har framför oss som måste få högsta 
prioritet de kommande åren. 
 
Allt handlar till sist om en god folkhälsa som är 
ett övergripande mål för all verksamhet och ett 
ansvar vi politiker måste ta oss an med största 
allvar. 
 

Den organisationsförändring som är beslutad 
ska ge ett bättre helhetsperspektiv och samar-
bete för att uppnå de högt ställda mål som 
alltid måste prägla en god verksamhet. Den 
ska också ge våra medarbetare en bra möjlig-
het att utvecklas i sina yrkesroller. 
 
Resultatet för 2010 är knappt godkänt med 
tanke på den reavinst vi gjort på fusionen mel-
lan Bionär och vår fjärrvärmeverksamhet. 
Energikostnaderna kommer med stor sanno-
likhet att öka och det gör att vi måste se över 
all verksamhet för att få en så stor energi-
effektivitet som möjligt. 
 
Till sist vill jag tacka våra anställda, politiker 
och samarbetspartners för ett mycket gott 
samarbete för den tid jag har fått vara er ord-
förande. 
 
Lars Skytt 
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Omvärlden 
Konjunkturen 
Återhämtningen i Sverige efter den globala 
finanskrisen har skett både snabbare och 
kraftigare än vad som kunde befaras. Sveriges 
export utvecklades starkt under 2010. BNP*/ 
ökade med 5,5 % jämfört med 2009, vilket är 
den största uppgången sedan 1970. Kvartal 4 
var uppgången 7,3 % (kalenderkorrigerad) 
jämfört med samma kvartal 2009. Nedgången 
2009 var 5,3 %. Både den privata och den 
offentliga konsumtionen steg jämfört med 
2009.  
 
Finansmarknaden har återhämtat sig och 
orderingången till industrin har ökat. 
Arbetslösheten nådde inte de höga nivåer som 
ett tag befarades. Den säsongrensade 
arbetslösheten som i december 2009 uppgick 
till 9,0 % var i samma månad 2010 nere på 7,8 
%. Det genomsnittliga antalet arbetade 
timmar/vecka uppgick under 2010 till 140,9 
miljoner, en ökning med 5,9 miljoner timmar, 
4,4 %, jämfört med året före. (Källa till ovanstå-
ende statistik: SCB.) 
 
Kommunernas skatteintäkter är starkt beroe-
nde av sysselsättningsutvecklingen. Tillväxten 
av skattemedel beror främst på antalet arb-
etade timmar och utvecklingen av timlönen. 
Trots nedgången i sysselsättningen under 
2009, har kommunerna, generellt, klarat 
ekonomin bra de senaste två åren tack vare 
extra statliga stöd och en kostnadsanpassning 
inom kommunerna till de försämrade eko-
nomiska förutsättningarna. Även mer tillfälliga 
faktorer som lägre räntor och nära nog 
nollpremier för avtalsförsäkringar har bidragit.  
 
Även om återhämtningen efter den kraftiga 
konjunkturnedgången varit stark i bl.a. Sverige, 
så finns orosmoln. Det finns stora obalanser i 
världsekonomin – på nära håll har vi 
skuldkrisen i flera av euroländerna. Uppstår 
det bakslag i konjunkturen, kan Sverige, som 
är kraftigt exportberoende, komma att drabbas 
hårt. 
  
Det samlade resultatet 2010 för landsting och 
kommuner uppgick preliminärt till 19,1 
miljarder kronor (mdkr), varav 14,7 mdkr för 
primärkommunerna. Resultaten för 2009 var 
13,5 respektive 10,7 mdkr. 
 

*/ Bruttonationalprodukten – ett ekonomiskt mått på ett 
lands produktion av varor och tjänster. Vid kalender-
korrigering regleras för skillnader i antalet arbetsdagar i 
förhållande till jämförelsekvartalhalvår. (Ingen kalender-
korrigering sker för helår.)  

 

Älvkarleby kommun 
I likhet med andra kommuner kan Älvkarleby 
redovisa ett positivt ekonomiskt resultat för 
2010, 14,4 miljoner kronor (mnkr) (2009 4,7 
mnkr). I resultatet ligger dock realisations-
vinster på 11,7 mnkr, främst från likvideringen 
av Älvkarleby Kommunhus AB.   
 
Resultatet exklusive realisationsvinsterna, 2,6 
mnkr, är inte i nivå med vad som krävs för god 
ekonomisk hushållning. Ett årligt resultat på 
minst 7-8 mnkr är att eftersträva. Med tanke på 
att pensionskostnaden blir allt mer betungande 
med åren, så borde det årliga resultat var ännu 
högre, för att minska belastningen för kom-
mande generationer. 
 

Befolkning 
Efter några år med negativ befolkningsutveck-
ling vände utveckling marginellt uppåt under 
2009. Under 2010 fortsatte den positiva 
utvecklingen och befolkningsökningen uppgick 
till 35 invånare. 
 

Befolkningsutveckling 2006-2010
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Flyttnings- och födelsenetto 2010 
Under året flyttade 530 personer in i kommu-
nen och 499 flyttade ut, vilket ger ett 
inflyttningsnetto på 31 personer. 103 föddes 
och lika många avled. Tillsammans med en 
justeringspost på 4 invånare, ger detta en 
befolkningsökning med 35 personer. 2010 var 
första året sedan 1993, som kommunen inte 
har haft ett negativt födelsenetto. 
 

Näringsliv och arbetsmarknad 
Under 2010 bildades 38 nya företag i 
kommunen varav hälften aktiebolag. Det ger 
4,2 nya företag per 1 000 invånare, vilket 
innebär en delad 204:e plats bland landets 290 
kommuner. 2009 bildades 27 nya företag och 
plats 250. (Källa: Nyföretagarbarometern, Nyföre-
tagarCentrum Jobs and Society.) Trots den för-
bättrade etableringen är nyföretagandet ändå 
relativt lågt i kommunen.  
 

Antalet öppet arbetslösa (16-64 år) i 
kommunen, som sjunkit under flera år, steg  
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under 2009 som en följd av lågkonjunkturen 
och uppgick 2009-12-31 till 247. Under 2010 
sjönk antalet öppet arbetslösa till 209 - en 
minskning med 15 %. Även antalet långtidsar-
betslösa sjönk,  från 54 till 52. Antalet inskrivna 
i arbetsmarknadsprogram ökade däremot, 243 
personer per 31 december jämfört med 218 
personer 31 december 2009. Totalt minskade 
antalet arbetslösa och personer i olika program 
något från 465 i december 2009 till 452 i 
december 2010. Det är något fler män än 
kvinnor som är arbetslösa och inskrivna i 
program.  
 

Arbetslösheten bland ungdomar 18-24 år har 
dessvärre ökat. Öppet arbetslösa uppgick i 
december 2010 och 2009 till 39 respektive 35 
st.  
 

Antalet långtidsarbetslösa är i stort sett 
oförändrat. Även antalet inskrivna i program 
har ökat mellan åren, från 102 till 105.  
 

Tabellen nedan visar arbetslösheten, personer 
16-64 år, kvartal 4 2010. 
 

Arbetslösa Älvkarleby Uppsala 
län 

Riket 

Öppet 3,5 % 2,8 % 3,6 %
I program 3,5 % 2,2 % 3,1 %
Totalt 7,0 % 5,0 % 6,7 %

 
Källor: Uppsalakonjunkturen, utgiven av Uppsala 
kommun, och arbetsförmedlingen 
 

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

Infrastruktur 
Resandefrekvensen på Upptåget har över-
träffat förväntningarna. Kommunen arbetar för 
att alla turer som trafikerar Tierp också ska 
trafikera sträckan Tierp - Gävle. En 
begränsande faktor för tågtrafiken är av-
saknaden av dubbelspår mellan Skutskär och 
Furuvik. Enligt Banverkets planer ska ett 
dubbelspår byggas och vara klart 2013-2014. 
 

 

Ett stort antal nyttjare av Upptåget bor i Gävle-
borgs län och Upptåget har en stor betydelse 
för dessa. Därför pågår en diskussion mellan 
länen om finansieringen av tåget, då 
Gävleborgs län, via X-Trafik AB, bara betalar 
en mer symbolisk kostnad för gävleborgarnas 
resor med Upptåget.  

Politisk sammansättning 
Nedanstående tabell visar den politiska 
sammansättningen i kommunfullmäktige före-
gående och innevarande mandatperiod. 
 

I Älvkarleby kommun är den politiska samman-
sättningen tämligen stabil, med bara små 
förändringar mellan mandatperioderna. 
 

Parti 2006-
2010 

2010-
2014

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

 

 

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 
En redogörelse för uppfyllelse av mål och 
uppdrag sker i särskilda avsnitt i årsredo-
visningen (sidorna 44-51). Här ges bara några 
korta övergripande kommentarer samt komm-
entarer om ett par av målen.  
 

Flera mål och uppdrag förutsätter samarbete 
över nämndgränserna. Den nämnd- och 
förvaltningsorganisation som träder ikraft 1 
januari 2011, kommer att förenkla samarbetet. 
 

Uppfyllelsen av flera mål och uppdrag är 
bristfällig, och uppgiften måste angripas med 
en tydligare fokusering. Även vissa målform-
uleringar behöver vässas, för att förtydliga 
uppdraget och underlätta bedömningen av 
måluppfyllelsen.   
 

Mål Folkhälsa  
Övergripande målformulering:  
 

”…åtgärder…som bidrar till förbättrad folk-
hälsa…”. 
 

I kommunen förekommer bl.a. hög ar-
betslöshet och stort missbruk av alkohol och 
andra droger. Älvkarleby kommun ligger också 
högt i försäkringskassans mått på ohälsotal 
(antal utbetalade dagar med sjukpenning,  
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arbetsskadesjukpenning, rehabilitetspenning 
och sjukersättning (tabellen nedan). 
 

Ohälsotal                   
(dagar per inv 16-64 år) 2008 2009 2010

Älvkarleby kommun 49,0 45,2 39,1
Uppsala län 33,6 31,0 27,2
Riket 35,8 32,8 29,5

 

I de förbättrade talen för 2009-2010 ingår eff-
ekter av ny lagstiftning inom sjukförsäkringen. 
 

Tydliga positiva effekter av de första årens 
arbete med folkhälsomålet går inte att utröna. 
Målet är brett och det krävs ett tålmodigt och 
långsiktigt arbete för att nå tydliga effekter. 
 
Mål 2/4/6 
Ur målformuleringen: ”Verksamheten ska bli 
kostnadseffektivare till bibehållen servicenivå 
enligt 2/4/6-beslutet, d.v.s. 12 % av kostnads-
massan ska bort 2009-2011." 
 
Utgångspunkt för beräkningarna har varit 
nämndernas nettokostnader 2008, 389 
miljoner kronor (mnkr). 6 % totalt för 2009-
2010 uppgår till 23,3 mnkr. Totalt för 
kommunen blev utfallet 2009-2010 9,5 mnkr 
lika med 2,4 %. Målet nåddes alltså inte.  
 

Ett annat och mer strukturerat arbete krävs, för 
att ytterligare resultat ska uppnås. Stöd och 
styrning från centralt håll i kommun-
organisationen och successiv fokusering på 
olika områden kan vara ett effektivt arbetssätt. 

Ekonomisk översikt 
Årets resultat 
Kommunen redovisade 2010 ett ekonomiskt 
resultat på knappt 14,4 mnkr (budget 13,1 
mnkr). I resultatet ingår realisationsvinster på 
drygt 11,7 mnkr, varav 11,6 mnkr uppstod vid 
likvidering av kommunens helägda holding-
bolag Älvkarleby Kommunhus AB. Kommun-
hus AB hade året innan sålt det helägda dot-
terbolaget Älvkarleby Fjärrvärme AB. 2010 års  
resultat belastades med 5,8 mnkr för extra 
underhållsåtgärder i Rotskärsskolan, i sam-
band med skolbyggnationen.  
 

Resultatet exklusive realisationsvinster uppgår 
till 2,6 mnkr, vilket klart underskrider vad som 
långsiktigt krävs för en stabil ekonomi. Ändå 
har kommunen dragit nytta av att arbets-
lösheten i finanskrisens och lågkonjunkturens 
spår inte ökade så mycket som under en tid 
befarades och att återhämtningen också gått 
snabbare än vad som tidigare bedömdes. 
 

Årets resultat 5-årsöversikt
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Balanskravet 
Kommunallagen kräver, att om kostnaderna 
överstiger intäkterna, ska resultatet regleras 
under de kommande tre åren, så att det egna 
kapitalet återställs.  
 
Inget underskott från tidigare år återstod att 
balansera 2010. Vid beräkning av resultat för 
balansering ska inte ingå realisationsvinster vid 
försäljningar av anläggningstillgångar. Under 
2010 uppstod reavinster på drygt 11,7 mnkr 
(se föregående avsnitt). Årets resultat justerat 
för reavinster uppgick till 2,6 mnkr, vilket 
innebär att inga underskott finns att balansera.  
 
Nämndernas budgetutfall 
Höga intäkter från större bygglovsärenden, ej 
påbörjat planarbete och icke avslutat projekt, 
Älvkarleby Natur, bidrog till bygg- och 
miljönämndens överskott på 812 tkr.  
 
Kultur och fritidsnämndens budgetöverskott, 
756 tkr, genereras huvudsakligen inom fritids- 
och idrottsverksamheten. Lokalkostnader, 
kostnader för Skutskärs IP och utbetalningar 
av föreningsbidrag blev lägre än budget.   
 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett 
positivt utfall på 3,2 mnkr avseende inter-
kommunala ersättningar för gymnasieelever.  
 
Dels beroende på utflyttningar av gymnasie-
elever, dels på alltför många avhopp från gym-
nasieskolan. Det senare är en olycklig effekt av 
alltför låga kunskapsnivåer från grundskolan. 
Grundskolan redovisar ett positivt utfall, 2,3 
mnkr. Kostnaderna för bl.a. lokaler och 
skolskjutsar blev lägre än vad som budgeterat. 
Bl.a. införande av e-tjänst, ej budgeterat, 
bidrog till ett underskott inom förskolan på cirka 
500 tkr. Avvecklingskostnader för personal gav 
ett utfall på - 1,4 mnkr. 
 
Vård- och omsorg inom socialnämnden 
redovisar ett underskott på 950 tkr, i stor 
utsträckning beroende på införande av ett nytt 
IT-system. Budgetutfallet för individ- och famil- 
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jeomsorgen blev - 3,6 mnkr orsakat av fortsatt 
ökade kostnader för försörjningsstöd och ökat 
antal placerade barn och ungdomar och även 
placeringar av vuxna missbrukare. Antalet 
anmälningar som gäller oro för att barn far illa, 
har ökat markant sedan våren 2009. 
 

Budgetavvikelserna för revisionen, kommun-
styrelsen och nämnderna fördelar sig enligt föl-
jande: 
 

Budgetavvikelser mnkr/år  2009 2010
Revision 0,0 0,0
Kommunstyrelse 4,5 0,0
Bygg- & miljönämnd 0,5 0,8
Kultur- & fritidsnämnd -0,2 0,8
Barn-& utbildningsnämnd -6,2 3,9
Socialnämnd 2,4 -4,6
Driftbudgetprojekt 0,1 1,7
Summor 1,1 2,6
 

I övrigt hänvisas till respektive nämnds 
verksamhetsberättelse.  
 

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

Verksamheternas nettokostnader enligt 
resultaträkningen ökade med 0,5 % mellan 
2009 och 2010. Om de båda åren rensas från 
jämförelsestörande poster som realisations-
vinster och åtgärdande av eftersatt underhåll 
Rotskärsskolan blir ökningen 4,2 %. Skatte-
intäkter och kommunalekonomisk utjämning 
och fastighetsavgifter, som bl.a. ska finansiera 
nettokostnaderna, ökade med 3,1 %. Lång-
siktigt får inte nettokostnaderna tillåtas öka 
snabbare än skatteintäkter, utjämning och fast-
ighetsavgift. 
 

Finansiella mål 
Kommunfullmäktige antog nedanstående 
finansiella mål för 2010. 
 

Kriterier Mål Utfall
Årets resultat (mnkr)             4,0 14,4
Likvida medel (mnkr) 15,0 43,2
Soliditet (%) 31 31
 

I likvida medel i sammanställningen ovan ingår inte 
kortfristiga placeringar på 900 tkr. 
 

Årets resultat innehåller realisationsvinster vid 
försäljning av anläggningstillgångar. Exklusive 
reavinsterna uppgår resultatet till 2,6 mnkr 
vilket gör, att måluppfyllelsen kan ifrågasättas.  

 
Målet för soliditeten uppfylldes. De likvida 
medlen har under året varit onödigt stora, trots 
en kraftig minskning från 2009. En alternativ 
användning är att minska låneskulden, vilket 
också planeras för 2011. 
 
Soliditet 
Soliditeten förbättrades under 2010 tack vare 
det goda resultatet. Älvkarleby kommun hade 
vid årsskiftet en soliditet på 31 % (29 %).   
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Kommunen har genom åren haft en låg 
soliditet och målet är att successivt höja den, 
vilket också har skett. För tio år sedan under-
steg soliditeten 20 %. En högre soliditet förbät-
trar den ekonomiska handlingsfriheten. Ett vägt 
medelvärde för landets kommuner var, 2009, 
52 % och för vårt läns kommuner 46 % och för 
kommungruppen (pendlingskommuner) 45 %.   
 
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, - 22 %. 
 
Rörelsekapital och likvida medel 
Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättni-
ngstillgångar och kortfristiga skulder och visar 
kommunens betalningsberedskap på kortare 
sikt.  
 
Rörelsekapitalet vände under 2009 till att bli 
positivt, 2,7 mnkr, d.v.s. omsättningstillgång-
arna översteg vid årsskiftet de kortfristiga 
skulderna, efter att i många år ha varit kraftigt 
negativ. 2010 vända rörelsekapitalet åter till att 
bli negativt, - 3,2 mnkr, genom en minskning 
av de likvida medlen. Det innebär ingen risk för 
kommunen med ett negativt rörelsekapital på 
den nivån, då handlingsfriheten fortfarande är 
god. 
 
De likvida medlen, inkl kortfristiga placeringar, 
minskade under året med 19,5 mnkr till 44,1 
mnkr, bl.a. genom begränsad upplåning. Under 
2011 planeras att de likvida medlen synkro-
niseras med lånebehovet, för att landa i nivå 
med det finansiella målet. 
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Upplåning  
Kommunens långfristiga upplåning uppgick vid 
årsskiftet till 158,3 mnkr (147,5 mnkr). Den 
kortfristiga låneskulden, d.v.s. den del av lånen 
som amorteras inom ett år, uppgick till 4,7 
mnkr (6,4 mnkr). Upplåningen ökade under 
året med 9,1 mnkr. 
 

Av totala lånestocken enligt diagrammet nedan 
utgörs nära 123 mnkr, 75 %, av korta ränte-
bindningstider (tolv månader och kortare). 
2009-12-31 var 98 % korta räntebindningar. 
Det finns risker med korta bindningstider. Korta 
räntebindningar innebär en risk vid ränteoro 
och korta kapitalbindningar kan skapa problem 
vid brist på krediter. En lånestock som är ba-
lanserad när det gäller bindningstider kan vara 
att föredra.  
 

Den genomsnittliga räntesatsen var under året 
1,72 % (2,55 %). 
 

Anläggningslån 2006 - 2010 (inkl. kortfristig del)
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Avskrivningar och nedskrivningar  
Planenliga avskrivningar uppgick till 12,0 mnkr 
(10,3) mnkr. Ökningen från 2009 beror bl.a. på 
investeringarna i Rotskärsskolan. Inga neds-
krivningar verkställdes under 2010. 
 

Investeringar 
Kommunens investeringar uppgick under året 
till 23,4 mnkr (36,9 mnkr). Budget uppgick till 
41,0 mnkr (77,6 mnkr). Ej förbrukade anslag 
vid årsskiftet, 17,6 mnkr, avser huvudsakligen 
ej färdigställd byggnation i Rotskärsskolan, 
exploatering av Folkets Husområdet i 
Älvkarleby och kylanläggning till ishallen i Skut-
skär. 
 

Större investeringar 2010 mnkr
Byggnation Rotskärsskolan 17,4
Köp av Västanån 1:15 (del av)  1,3
IT-inköp 1,2
Inventarier till vård och omsorg 0,8
 
I övrigt hänvisas till investeringsredovisningen 
på sidan 12. 

 

Pensionskostnader och pensionsåtaganden 
1998 gick kommunen över till att beräkna och 
redovisa pensionsskulden i enlighet med den 
lagreglerade s.k. blandmodellen. Denna modell 
innebär att den gamla skulden (avtal före 
1998) redovisas som en ansvarsförbindelse 
inom linjen i balansräkningen, medan den nya 
skulden (från 1998) redovisas i resultat- och 
balansräkningarna. Även löneskatt på pen-
sionsskulden redovisas. Trots att ingen 
pension längre tjänas in på det gamla avtalet, 
växer ändå skulden p.g.a. att ränte- och 
indexuppräkningarna är högre än utbetal-
ningarna. 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 beräkningsmetoden ger 
högre pensionsskuld än den tidigare metoden, 
främst för ansvarsförbindelsen men även för 
avsättningarna. 
 

Pensionskostnaderna uppgick 2010 till 25,9 
mnkr (20,2 mnkr) inkl löneskatt fördelat enligt 
nedan: 
 

Pensionskostnader (mnkr) 2009 2010 
Pensionsutbetalningar 7,7 8,0
Avgiftsbestämd ålderspension  9,3 9,7
Skuldförändring exkl. ÖK-SAP 2,4 7,8
ÖK-SAP (särskild 
avtalspension) 0 0

Finansiell kostnad 0,8 0,4
Totalt (inkl löneskatt)  20,2 25,9
 
Ansvarsförbindelse och pensionsskuld per 31 
december 2009 resp. 2010 i mnkr återfinns i 
tabellen nedan. Beloppen inkluderar särskild 
löneskatt.  
 

Kommunen saknar finansiella placeringar 
avseende pensionsmedel förutom en smärre 
fondplacering, 900 tkr.  
 

Pensionsskuld 31 dec (mnkr) 2009 2010
Ansvarsförbindelse 214,4 205,4
Avsatt för pensioner 25,9/34,5 16,6 24,8
Avgiftsbestämd ålderspension 9,3 9,7
Totalt (inkl löneskatt) 240,3 239,9
 

Borgensåtaganden 
Under den senaste tiden har nya borgens-
åtaganden ingåtts för de kommunala bolagen  
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samt för Kommuninvest. Borgensåtaganden 
kan delas in i fem grupper: 
 

Borgen per 31/12 mnkr  2009 2010
Älvkarlebyhus AB 94,0 93,3
Övriga kommunala bolag 9,8 0
Bostadsrättsföreningar 6,1 6,1
Egna hem 0,4 0,2
Övriga 0,9 1,1
Totalt 111,2 100,7
 

Skatteutdebitering 
Skatteutdebitering 2010 (totalt för primär-
kommun och landsting samt enbart primär-
kommun) i Älvkarleby kommun i jämförelse 
med två närliggande kommuner och medel-
värde för hela landet. 
 

Kommun 
         

2010  
Därav

primärkommun
Älvkarleby 33,05 22,68
Gävle  32,72 21,55
Tierp 31,45 21,08
Hela landet 31,56 20,74

Känslighetsanalys 
Av följande tabell framgår hur olika faktorer 
och åtgärder påverkar kommunens eko-
nomiska situation: 
 

Åtgärd För-
ändring

Årseffekt
/mnkr

Skattehöjning- sänkning 1 kr  +/-15,0
Bruttokostnadsförändring 1 %  +/- 4,6
Löneökning inkl sociala 
avgifter 1 % 2,4

Räntehöjning- sänkning 1 %  +/- 1,5
 

De kommunala bolagen 
Under 2009 sålde Älvkarleby Kommunhus AB 
(ett av Älvkarleby kommun helägt 
holdingbolag) Älvkarleby Fjärrvärme AB 
(ÄFAB) till Gävle Energi-koncernen och ÄFAB 
fusionerades med Gävle Energis dotterbolag 
Bionär Närvärme AB. Under 2010 likviderades 
Kommunhus och tillgångar och skulder fördes 
över till kommunen. I samband därmed gjorde 
kommunen en realisationsvinst på 11,6 mnkr.  
 

Älvkarleby Vatten AB redovisar ett resultat på 
260 tkr (2009: 545 tkr). Styrelsen för bolaget 
föreslår, att vinstmedlen disponeras genom att 
återbetalning sker av tidigare villkorat aktie-
ägartillskott. Om så beslutas, återstår 307 tkr 
att återbetala av det ursprungliga villkorade 
aktieägartillskottet.  
 
 

 
 

I delårsrapporten prognostiserade Älvkarleby 
Vatten ett resultat på - 1,4 mnkr. Genom åter-
hållsamhet med underhållsåtgärder och ökad 
vattenförsäljning under hösten lyckades bolag-
et att undvika ett negativt resultat. 
 

Det allmännyttiga bostadsbolaget Älvkarleby-
hus redovisar en förlust på 3,2 mnkr (+ 746 
tkr). I resultatet ingår bokslutsdispositioner (up-
plösning av periodiseringsfond och förändring 
avskrivning över plan) på netto 725 tkr. Älv-
karlebyhus har en god ekonomisk stabilitet 
med en soliditet på nära 58 %. Enligt SABO 
anses en god soliditet bland de allmännyttiga 
bostadsföretagen ligga mellan 15-20 %.  
 

I övrigt hänvisas till den sammanställda redo-
visningen (sidorna 52-59). 

Framtiden 
Förändringar kommer att ske inom kollektiv-
trafiken. En lag om kollektivtrafik träder i kraft 1 
januari 2012. Lagen innebär ett samlat och 
trafikslagsövergripande regelverk. Den nya la-
gstiftningen innebär, att kollektivtrafikföretag fr-
itt och inom alla geografiska marknadssegment 
får etablera kommersiell kollektivtrafik. Enligt 
lagen ska i varje län finnas en regional kollek-
tivtrafikmyndighet, som ersätter nuvarande tra-
fikhuvudmän. I Uppsala län diskuteras en lös-
ning, där landstinget tar ansvaret som denna 
myndighet. Om så sker täcks landstingets 
ökade kostnader via en skatteväxling med 
kommunerna, där landstinget höjer skatten och 
kommunerna sänker den lika mycket.     
 

Utifrån bristande resultat i grundskolan i 
kommunen, kommer en noggrann kartläggning 
och analys av grundskolans mål och resultat 
att genomföras. Fokus kommer att vara att 
höja elevernas resultat och betyg.  
 

Arbetet med implementering av LOV (Lag om 
valfrihetssystem inom hälsovård och social-
tjänster) pågår inför planerad start 1 maj 2011. 
 

Kommunen har att hantera en fortsatt ökning 
av barn- och ungdomsproblematik, som är ko-
pplad till familjers ökade sårbarhet.  
 

Det finns behov av ett ökat antal demensboen-
deplatser. Planer finns att sådana inrättas på 
Tallmons äldreboende.  
 

En ny plan- och bygglag träder i kraft i maj 
2011. Bl.a. kommer lagen att ge kommunerna 
ökade möjligheter till avgiftsuttag för utförda 
tjänster.  
 

2009 antog kommunfullmäktige en ny översikt-
splan och nu är fördjupanden gällande vind-
kraft, strandskydd och militära riksintresse-
områden under framtagande. 
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Programberedningen, med representanter från 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 
den lokala nivån för de sju riksdagspartierna, 
har presenterat sitt arbete i skriften 
”Framtidens utmaning – Välfärdens långsiktiga 
finansiering” (© SKL 2010). Bland slutsatserna 
kan nämnas: ”Vi är alla eniga om att 
finansieringen av välfärdstjänsterna kommer 
att bli en utmaning i framtiden och som fordrar 
att politiska beslut redan nu fattas i en långsik-
tig kontext.” Vidare visar beredningens beräk-
ningar, att gapet mellan behov och offentliga 
resurser år 2035 med dagens finansierings-
system motsvarar 13 kronor i kommunalskatt, 
utan att säga att 13 kronor är en absolut 
sanning. ”Den yttersta frågan är hur det svens-
ka välfärdssamhället ska se ut i framtiden.” /../. 
”Det är en genuint politisk fråga där partierna 
måste bekänna färg för väljarna. Men att sopa 
problemet under mattan och tro att det ordnar 
sig är definitivt ingen lösning.”  
 

Ett sätt att möta ekonomiska utmaningar är 
samarbete mellan kommunerna. Särskilt för 
små kommuner är det närmast omöjligt att 
bygga upp och vidmakthålla tillräcklig 
kompetens inom viktiga områden.  

 
Ett exempel på samarbete är den över-
förmyndarnämnd (där länets kommuner 
förutom Enköping och Håbo ingår) som börjar 
arbeta i januari 2011. 
 
Mellan Älvkarleby och Tierps kommuner håller 
en gemensam IT-plattform på att byggas upp. 
Bland de första resultaten kommer att bli 
gemensam samverkan kring löne- och 
pensionshantering, LönSam, där även Knivsta 
kommun ingår. Även upphandling av ett för 
flera kommuner gemensamt bibliotekssystem 
är under genomförande. 
 
Sveriges arbetsmarknad står inför stora 
pensionsavgångar de närmaste åren och det 
gäller naturligtvis även kommunerna. För 
arbetsgivaren Älvkarleby kommun kommer 
preliminärt nära 200, av cirka 700, anställda att 
pensioneras till 2020. Beräkningarna baseras 
på pensionering vid 65 års ålder. Det kommer 
att innebära en stor utmaning att återrekrytera 
personal med rätt kompetens, då konkur-
rensen om arbetskraften bli hård. För att lyckas 
måste Älvkarleby kommun externt framstå som 
en attraktiv arbetsgivare. 
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Personalvolym 
Vid utgången av 2010 uppgick kommunens 
antal månadsavlönad anställd personal till 670, 
vilket motsvarar 533 årsarbetare.  
 
103 332 timmar har under året utförts av tim-
avlönad personal. Detta motsvarar 61 årsarb-
etare, en ökning med 4 årsarbetare jämfört 
med 2009.  

Kön, ålder  
Medelålder, anställningstid, män respektive 
kvinnor - månadsanställda. 
 
Medelåldern för män är 48,5 år och för kvinnor 
45.1 år. Det är en förändring jämfört med före-
gående år med - 0,4 år för männen och + 1,1 
år för kvinnorna. Medelåldern totalt är 45,8 år. 
 
Den genomsnittliga anställningstiden är 7,6 år 
för män och 12,6 år för kvinnor. Total genom-
snittlig anställningstid är 11,6 år. 
 
Andelen anställda fördelade på kön (i procent) 

 2006 2007 2008 2009 2010
Kvinnor 86 86 88 89 88
Män 14 14 12 11 12

 
Andel heltider kvinna/man (i procent) 
 

Lönekostnader, arvoden m.m. 
Kostnaden (exkl. PO) för löner, arvoden och 
ersättningar till personal, förtroendevalda, 
uppdragstagare m fl uppgick under året till 
177,5 mnkr (170,9 mnkr 2009).  
 
Medellön  
Medellönen för kvinnor; 23 513 kr och män; 23 
228 kr. Skillnaden mellan kvinnor och mäns 
medellön är 285 kr (2009; 497 kr) vilket 
innebär att medellönen för kvinnor nu är högre 
än för män. Kommunals löneavtal hade ett 
högt utfall för 2010 och de kvinnliga arbets- 
 

 
tagarna var prioriterade samt att utifrån 
lönekartläggning och jämförelse mellan 
gruppen kvinnliga chefer, har lönejusteringar 
genomförts. Männens medellön i relation till 
kvinnornas uppgår till 98,7%. Medellönen totalt 
i kommunen är 23 479 kr. 
 
Löneöversyn 2010 
Löneökningar (exkl. lärarfacken) i samband 
med årets löneöversyn (fr om 100401) uppgick 
till en kostnad av 1,9 mnkr (exkl. PO) Det totala 
utfallet för löneöversynen var 2,12 %.  
 
Vad gäller lärarfacken så gjordes överens-
kommelsen om ett tvåårigt avtal att gälla fr om 
101001. Kostnaden uppgick till 1,5 mnkr och 
utfallet blev 4,01 %. 
 

Sjuklönekostnaden 
Sjuklönekostnaden för arbetsgivarperioden 
(dag 1 – 14 samt 10 % dag 15-90) är 2,3 mnkr 
och är i princip oförändrat jämfört med 
föregående år. 
 
Timanställdas sjuklönekostnad uppgår till 80,8 
tkr.  

Mertid/Övertid 
Genomsnittligt antal utförda mertidstimmar per 
anställd och år - månadsanställda. 
 
Den sammanlagda mertiden/övertiden för 2010 
är 14,8 tim/anst (2009; 13,8) vilket är en ökning 
med 1,0 tim per anställd mot föregående år. 
 
Den sammanlagda mertiden/övertiden för 2010 
motsvarar 5,8 årsarbetare (2009; 5,6) vilket är 
en ökning med 0,2 mot föregående år.  
 
Uttagen kompledighet under 2010; 6,7 tim/anst 
(2009; 6,0 tim/anst) motsvarande 2,6 årsarbet-
are (2009; 2,4 årsarbetare) 
 
Exklusive PO uppgick utbetalad kontant 
ersättning för mertiden till 1,1 mnkr (2009 1,1 
mnkr). 

 

 
. 
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Nettoarbetstiden har ökat med 3,7 % jämfört 
med 2010. 
 

Sjukfrånvaro 
Totala antalet sjukfrånvarodagar genomsnitt 
per månadsavlönad 
 

 
 

 
 

 
 
Den totala sjukfrånvaron under 2010 motsvarar 
19,6 sjukdagar/anställd och har minskat med 
5,6 dagar/anställd.  
 

• Korttidsfrånvaron dag 1-14 är 
oförändrad.   

• Sjukfrånvaro dag 15-90 har minskat 
med 2,2 dgr/anställd. 

• Sjukfrånvaro dag 91 - har minskat med 
3,5 dgr/anställd. 

 

Kommentar 
Sjukfrånvaron totalt fortsätter att minska, dock 

inte i samma takt som tidigare år. Fortfarande 
arbetar vi med ett målinriktat rehabiliterande 
synsätt i nära samarbete med Previa där man 
aktivt har arbetat med långa sjukskrivningar. 
Arbetet med ”Tidig rehab” har inneburit att viss 
sjukfrånvaro har undvikits och att sjukperiod-
erna har kortats ner. Under hösten (septem-
ber) gick vi in i Previas tjänst ”Sjuk- och frisk”, 
vilket innebär att anställda gör sjuk- och 
friskamälan via Previa och får i samband med 
den rådgivning. Övervägande uppgivna från-
varoorsaker är övre luftvägsinfektioner samt 
övriga medicinska besvär som inte kunnat 
kopplas till specifik åkomma.  
 

Totala antalet sjukfrånvarodagar per anställd 
(månadsavlönade) under en 5-årsperiod.  
Frisknärvaro 
38,9 % av kommunens månadsanställda har 

inte haft någon registrerad sjukfrånvaro under 
2010. 
 

Hälsobokslut  
Procent av de anställdas sammanlagda 
ordinarie arbetstid. Inklusive timavlönade. 
 
   2009 2010 
Total sjukfrånvaro 6,44 5,57
  
Sjukfrånvaro för kvinnor: 7,00 6,02
Sjukfrånvaro för män: 2,44 2,36
  
Sjukfrånvaron för 
åldersgrupp  

      -  29 år: 4,11 3,78
30 –  49 år: 5,17 4,49
50 år -      : 8,13 7,03
  
Andel av total sjukfrånvaro   
som varat i 60 dgr eller mer: 57,73 54,11
   

39,3 40,8
34,4

25,2 19,6

0

10

20

30

40

50

2006 2007 2008 2009 2010



Driftredovisning (tkr) 
 

 

 11

 Redovisning Avvikelse mot Redovisning Avvikelse mot
 2009 budget 2009 2010 budget 2010
     
Revision     
Intäkter 0 0 0
Kostnader 508 32 528 22
Nettokostnader 508 32 528 22
     
Kommunstyrelse      
Intäkter 51 044 11 778 51 874 4 563
Kostnader 105 541 -7 303 111 329 -4 543
Nettokostnader 54 497 4 475 59 455 20
     
Bygg- och miljönämnd     
Intäkter 1 735 603 1 882 343
Kostnader 5 427 -44 5 496 469
Nettokostnader 3 692 559 3 614 812
     
Kultur- och fritidsnämnd     
Intäkter 6 116 1 648 13 088 1 830
Kostnader 22 750 -1 882 27 947 -1 074
Nettokostnader 16 635 -235 14 859 756
     
Barn- och utbildningsnämnd     
Intäkter 16 419 5 828 15 463 5 139
Kostnader 203 663 -12 072 202 391 -1 217
Nettokostnader 187 244 -6 244 186 928 3 922
     
Socialnämnd     
Intäkter 23 509 372 23 893 3 697
Kostnader 164 172 2 065 169 959 -8 313
Nettokostnader 140 663 2 437 146 066 -4 616
     
Driftprojekt     
Intäkter 203 203 150 150
Kostnader 803 -111 319 1 590
Nettokostnader 600 92 169 1 740
     
Finansförvaltning     
Intäkter  432 774 -4 851 453 213 -837
Kostnader 24 260 6 540 27 235 -585
Nettokostnader -408 514 1 689 -425 978 -1 422
     
SUMMOR     
Intäkter 531 801 15 582 559 563 14 885
Kostnader 527 125 -12 776 545 204 -13 651
Nettokostnader -4 676 2 806 -14 359 1 234
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 Redovisning Redovisning  Avvikelse mot
 2009 2010 budget 2010
    
Kommunstyrelse    
Inkomster 0   0
Utgifter 34 771 21 904 16 068
Nettoutgifter 34 771 21 904 16 068
    
Barn- och utbildningsnämnd    
Utgifter 685 533 67
    
Socialnämnd    
Utgifter 1 374 966 417
    
Kultur- och fritidsnämnden    
Utgifter 31 0 1 070
    
SUMMA NETTOINVESTERINGAR 36 860 23 402 17 622
      
         
     

Sammanställning över investeringar >500 tkr 
 Redovisning Budget Total utgift Total budget
 2010 2010 t.o.m. 2010 t.o.m. 2010
   
Ombyggnation Rotskär 17 439,0 22 942 40 960 62 500
Västanån 1:15, del av 1 325,0 1 325 1 325 1 325
Standardisering maskinpark 1 133,0 1 185 3 238 *
Inventarier VOM - 5 ÅR 776,0 783 2 066 2 009
     
* Kontinuerlig reinvestering   
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  Redovisning Redovisning Avvikelse mot
 Not 2009 2 010 budget 2010
     
Verksamheternas intäkter 1 58 514 78 960 8 392
  - varav jämförelsestörande intäkter 2 1 750 11 743 -143
Verksamheternas kostnader 3 -443 518 -464 216 -7 197
 - varav jämförelsestörande kostnader  0 0 0
Avskrivningar 4 -10 345 -11 977 -3
Nedskrivningar 4 -61 0 0
     
Verksamheternas nettokostnader  -395 410 -397 233 1 192
     
Skatteintäkter 5 334 266 339 945 -455
Kommunalekonomisk utjämning 6 51 831 57 954 -246
Kommunal fastighetsavg. 6 14 294 14 781 581
Finansiella intäkter 7 3 734 1 362 -388
Finansiella kostnader   -4 039 -2 450 550
     
Resultat före extraordinära poster  4 676 14 359 1 234
     
Extraordinära intäkter     
Extraordinära kostnader        
     
     
ÅRETS RESULTAT  4 676 14 359 1 234
     
          
      
Avstämning mot balanskravet  2009 2010  
     
Ingående underskott att balansera  0 0  
Resultat enligt resultaträkningen   4 676 14 359  
Realisationsvinster  -1 750 -11 743  
      
Balanskravsresultat  2 926 2 616  
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  Redovisning Redovisning Avvikelse mot
 Not 2009 2010 budget 2010
     
TILLGÅNGAR     
     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     

Mark, byggn o tekniska anläggn 8 190 338 198 230  
Maskiner och inventarier 9 10 036 11 624  

Finansiella anläggningstillgångar 10 67 938 98 731   
Summa anläggningstillgångar  268 312 308 585 -38 660
     
Omsättningstillgångar     
Exploateringsfastigheter m.m. 11 40 1 945  
Fordringar  12 33 085 30 526  
Kortfristiga placeringar 13 848 903  
Kassa och bank 14 62 733 43 193   
Summa omsättningstillgångar  96 706 76 567 40 000
     
     
SUMMA TILLGÅNGAR  365 018 385 152 1 340
     
      
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER     
     
Eget kapital 15 106 326 120 685 -122

därav årets resultat  4 676 14 359 1 234
     
Avsättningar     

Pensioner 16 13 396 19 960  
Löneskatt på pensioner 16 3 250 4 842  
Övriga avsättningar 17 555 1 617   

Summa avsättningar  17 201 26 420 7 977
     
Skulder     

Långfristiga skulder 18 147 460 158 300 1 738
Kortfristiga skulder 19 94 031 79 748 -8 252

Summa skulder  241 491 238 048 -6 514
     
SUMMA EGET KAPITAL,      
AVSÄTTNINGAR, SKULDER   365 018 385 152 1 340
     
     
Ansvarsförbindelser för pensioner 24 214 413 205 378  
Borgensförbindelser 25 111 166 100 746   

 



Kassaflödesanalys (tkr) 
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  Redovisning Redovisning Avvikelse mot
 Not 2009 2010 budget 2010
     
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     
     
Årets resultat  4 676 14 359 1 234
Justering för avskrivningar  10 345 11 977 3
Justering för nedskrivningar  61 0 0
Justering för gjorda/ianspråkt avsättningar  2 596 9 218 9 218
     
Medel från verksamheten före      
förändring av rörelsekapital  17 678 35 554 10 455
     
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -1 233 2 559 2 559
Ökning/minskning exploatering, förråd mm  -17 -1 905 -1 905
Ökning/minskning kortfristiga skulder  12 357 -14 283 -14 283
         
Kassaflöde från den löpande verksamheten 28 785 21 925 -3 174
     
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
     
Investering i materiella anl tillgångar 20 -34 054 -21 457 19 567
Investering i finansiella anl. tillgångar 21 0 -27 073 -27 073
         
Kassaflöde från investeringsverksamheten -34 054 -48 530 -7 506
     
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
     
Ökning av långfristiga skulder 22 3 336 10 840 -760
Ökning/minskning långfristiga fordringar 23 42 252 -3 720 -7 415
         
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 45 588 7 120 -8 175
     
     
ÅRETS KASSAFLÖDE (inkl kortfr plac)  40 319 -19 485 -18 855
     
     
Likvida medel vid årets början  23 261 63 581 46 068
Likvida medel vid årets slut  63 581 44 096 27 213
     
Årets kassaflöde enligt balansräkningen 40 319 -19 485 -18 855

 



Fem år i sammandrag 
(belopp i tkr om inte annat anges) 
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 2006 2007 2008 2009 2010
Årets resultat 8 050 10 108 9 870 4 676 14 359
     
Rörelsekapital -22 198 -26 077 -26 538 2 675 -3 181
årlig förändring 12 471 -3 879 -462 29 213 -5 856
     
Anläggningskapital 103 869 117 856 128 189 103 651 123 866
årlig förändring -5 661 13 987 10 333 -24 537 20 214
     
Eget kapital 81 671 91 779 101 650 106 326 120 685
årlig förändring 1/ 6 810 10 108 9 870 4 676 14 359
    
Verksamheternas nettokostnader i procent av 97 97 97 99 96
skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning       
och kommunal fastighetsavgift.    
    
Verksamheternas nettokostnader - ökning i % 4,8 3,1 6,2 2,9 0,5
Skatteintäkter, kommunalekonomisk 
utjämning   3,3 3,6 6,2 0,6 3,1
och kommunal fastighetsavgift - ökning i %    
    
Balanslikviditet i % 70 67 68 103 96
(omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)    
    
Soliditet i % 27 29 30 29 31
(eget kapital/totalt kapital exkl pensionsskuld)     
    
Skuldsättningsgrad i % 69 66 66 66 62
(skulder/totalt kapital)    
    
Låneskuldens andel av 
anläggningstillgångarna i % 58 53 53 57 53
     
Lån i banker och andra finansinstitut 147 166 138 590 153 022 153 860 162 965
därav bokfört som kortfristig skuld 2/ 8 748 9 098 8 898 6 400 4 665
     
Eget kapital per invånare i kronor 8 965 10 091 11 215 11 725 13 258
      
Låneskuld per invånare i kronor 16 154 15 238 16 882 16 967  17 902
    
Genomsnittlig räntesats på anläggningslån 3,1 3,7 5,0 2,6  1,7
      
Antal invånare 31 december 9 110 9 095 9 064 9 068 9 103
      
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 
 



Notförteckning  
(belopp i tkr om inte annat anges) 
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Kommunen 

2009 
Kommunen 

2010
Not 1 Verksamhetens intäkter      

 Från driftredovisningen  531 801 559 563
 Övriga interna intäkter -40 891 -39 467
 Internränta -7 907 -8 058
 Kommunalekonomisk utjämning -72 195 -76 991
 Kommunal fastighetsavgift -14 294 -14 781
 Finansiella intäkter -3 734 -1 362
 Skatteintäkter -334 266 -339 945
 Summa verksamhetens intäkter *  58 514 78 960
  * inkluderar jämförelsestörande intäkter se not 2     

Not 2  Jämförelsestörande intäkter      
 Realisationsvinst kommunförrådet 1 609 0
 Realisationsvinst övrigt 141 103
 Realisationsvinst Kommunhus 0 11 640
 Summa jämförelsestörande intäkter 1 750 11 743
     

Not 3 Verksamhetens kostnader      
 Från driftredovisningen *inkl leasingkostnader -527 125 -545 204

 Övriga interna kostnader 40 891 39 467
 Internränta 7 907 8 058
 Avskrivningar 10 345 11 977
 Nedskrivningar  61 0
 Kommunalekonomisk utjämning 20 364 19 036
 Avgår finansiella kostnader 4 039 2 450
 Summa verksamhetens kostnader -443 518 -464 216
 *årets leasingkostnader samt en sammanställning över kommunens    

 framtida åtaganden finns i slutet av notförteckningen.    

Not 4 Av-/nedskrivningar      
 Planenliga avskrivningar -10 345 -11 977
 Nedskrivningar -61 0
 Summa avskrivningar  -10 406 -11 977
     

Not 5 Skatteintäkter     
 Preliminära skatteintäkter 344 934 335 586

 Prel. avräkning 2008 2 208 0
  Slutavräkning 2008 -1 881 0
 Preliminär avräkning 2009 -10 995 236
 Preliminär avräkning 2010 0 4 123
 Summa skatteintäkter  334 266 339 945
    

 



Notförteckning  
(belopp i tkr om inte annat anges) 
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Kommunen 

2009 
Kommunen 

2010
Not 6 Kommunalekonomisk utjämning     

 Inkomstutjämning 72 195 65 853
 Kostnadsutjämning -8 310 -7 197
 Regleringsavgift -4 442 0
 Regleringsbidrag 0 2 320
 Nationell utjämning LSS -7 612 -11 839
 Strukturbidrag 0 8 818
 Summa kommunalekonomisk utjämning 51 831 57 954
 Kommunal fastighetsavgift 14 294 14 781
     
 Summa komm.ekon. utj.  inkl fastighetsavgift 66 125 72 735
     

Not 7 Finansiella intäkter     
 Räntebidrag 29 16
 Räntor på likvida medel och utlåning 3 669 1 285
 Utdelning på aktier och andelar  37 61
 Summa finansiella intäkter 3 734 1 362
     

Anläggningstillgångar    
Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar     

 Markreserv    
 Ingående värde 13 101 13 326
 Årets investeringar 225 0
 Nedskrivningar 0 0
 Försäljningar 0 0
 Utgående värde markreserv 13 326 13 326
     
 Verksamhetsfastigheter    
 Ingående värde 111 546 131 543
 Årets investeringar 29 196 16 407
 Investeringsinkomster 0 0
 Avskrivningar -6 403 -7 423
 Nedskrivningar 0 0
 Försäljningar  -2 795 0
 Utgående värde verksamhetsfastigheter 131 543 140 527
     
 Publika fastigheter    
 Ingående värde 31 305 32 585
 Årets investeringar 2 473 867
 Investeringsinkomst 0 0
 Avskrivningar -1 193 -1 320
 Nedskrivning 0 0
 Försäljningar 0 0
 Utgående värde publika fastigheter 32 585 32 132

 



Notförteckning  
(belopp i tkr om inte annat anges) 
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Kommunen 

2009 
Kommunen 

2010
 Fastigheter för annan verksamhet    
 Ingående värde 2 006 1 737
 Årets investeringar 0 1 325
 Avskrivningar -269 -269
 Nedskrivningar  0 0
 Försäljningar 0 0
 Utgående värde fastigheter för annan verksamhet 1 737 2 793
     
 Exploateringsmark    
 Ingående värde 9 522 11 147
 Årets investeringar 1 625 250
 Avskrivningar 0 0
 Nedskrivningar 0 0
 Omföring till omsättningstillgångar 0 -1 945
 Försäljningar 0 0
 Utgående värde exploateringsmark 11 147 9 451
     
 Summa mark, byggnader o tekniska anläggningar   
 Ingående värde 167 480 190 338
 Årets investeringar 33 519 18 849
 Investeringsbidrag 0 0
 Avskrivningar -7 865 -9 012
 Nedskrivningar 0 0
 Omföring till omsättningstillgångar 0 -1 945
 Försäljningar -2 795 0
 Summa utgående värde mark, byggn. o tekn anl. 190 338 198 230
     

Not 9 Maskiner och inventarier     
 Maskiner    
 Ingående värde 659 522
 Årets investeringar 0 42
 Avskrivningar -131 -77
 Försäljningar  -7 0
 Utgående värde 522 487
     
 Inventarier    
 Ingående värde 8 122 9 064
 Årets investeringar 3 176 4 512
 Avskrivningar -2 207 -2 741
 Nedskrivningar -22 0
 Försäljningar -5 0
 Utgående värde 9 064 10 834
   



Notförteckning  
(belopp i tkr om inte annat anges) 
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Kommunen 

2009 
Kommunen 

2010
 Bilar och andra transportmedel    
 Ingående värde 426 451
 Årets investeringar 166 0
 Avskrivningar -142 -147
 Nedskrivningar 0 0
 Försäljningar 0 0
 Utgående värde 451 303
     
     
 Summa maskiner, inventarier m m    
 Ingående värde 9 208 10 036
 Årets investeringar 3 342 4 553
 Avskrivningar -2 480 -2 965
 Nedskrivningar -22 0
 Försäljningar -12 0

 Summa utgående värde maskiner, inventarier m.m. 10 036 11 624
     

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar     
 Aktier och andelar    
 Aktier och andelar i externa föreningar och företag 60 60
 Aktier i AB Älvkarlebyhus 5 000 5 000
 Aktier i Älvkarleby Kommunhus AB 2 650 0
 FSF AB 2 000 2 000
 Älvkarleby Vatten AB 1 1
 Gästrike Vatten AB 500 500
 Aktier i Bionär 0 28 135
 Summa aktier och andelar 10 211 35 696
     
 Obligationer och värdepapper    
 Revers Gästrike Räddningstjänst 777 777
 Kommuninvest förlagslån 0 1 588
 Övriga värdepapper 0 0
 Summa obligationer och värdepapper 777 2 365
     
 Långfristiga fordringar    
 HSB BRF 203 0 0
 Kommuninvest 420 426
 Revers Älvkarleby Vatten AB 56 530 60 244
 Revers Älvkarleby Kommunhus AB 0 0
 Summa långfristiga fordringar 56 950 60 670
     
 Summa finansiella anläggningstillgångar 67 938 98 731
     

 



Notförteckning  
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Omsättningstillgångar 
Kommunen 

2009 
Kommunen 

2010
Not 11 Exploateringsfastigheter     

 Exploateringsfastigheter    
 Ingående värde 0 0
 Omföring från anläggningstillgångar 0 1 945
 Försäljningar 0 0
 Utgående värde exploateringsfastigheter 0 1 945
     

Not 12 Fordringar     
 Kundfordringar 1 768 2 961
 Fordringar hos anställda -1 15
 Kortfristig del av långfristig fordran 1 847 1 974
 Fordringar hos staten 698 636
 Momsfordringar 5 357 3 714
 Interimsfordringar 19 252 20 965
 Övriga kortfristiga fordringar 4 165 261
 Upplupna skatteintäkter 0 0
 Summa fordringar 33 085 30 526
     

Not 13 Kortfristiga placeringar     
 Aktier och andelar 846 901
 Obligationer och förlagsbevis 2 2
 Summa kortfristiga placeringar 848 903
     

Not 14 Kassa och bank     
 Kontantkassa 8 1
 Plusgiro 80 7
 Bank 62 645 43 185
 Summa kassa och bank 62 733 43 193
     

Not 15 Eget kapital     
 Ingående värde 101 650 106 326
 Årets resultat 4 676 14 359
 Utgående värde eget kapital * 106 326 120 685
     
 *Varav underhållsfond Sandören 223 298
     

 



Notförteckning  
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Kommunen 

2009 
Kommunen 

2010
Not 16 Pensioner     

 Pensionsavsättning vid årets början 10 848 13 396
 Under året intjänad förmånsbestämd ålderspension 1 666 1 675
 Slutbetalning FÅP 545 0
 Nya efterlevandepensioner 0 0
 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 840 304
 Nya utbetalningar under året -420 -471
 Övriga poster -82 -80
 Intjänad särskild avtalspension 0 16
 Avsättning särskild avtalspension förtroendevald 0 2 296
 Avsättning ålderspension förtroendevald 0 2 626
 Efterlevandepensions förtroendevavald 0 164
 Avsättning ÖK/SAP 0 34
 Summa avsatt till pensioner vid årets slut 13 396 19 960
     

 Aktualiseringsgrad vid beräkning av pensionsförpliktelser 0,79 0,81

 Kommunen har inte försäkrat några pensionsförpliktelser.    
     
 Löneskatt på pensioner    
 Särskild löneskatt vid årets början 2 632 3 250
 Årets ökning av särskild löneskatt 618 1 592
 Summa avsatt särskild löneskatt vid årets slut 3 250 4 842
     

Not 17 Övriga avsättningar     
 Ingående värde omstruktureringskostnader 225 0
 Ianspråktaget under året 0 0
 Återfört till driften -225 0
 Avsatt under året 0 0
 Summa avsättningar omstruktureringskostnader 0 0
     
 Ingående värde sluttäckning av deponier 900 0
 Ianspråktaget under året -894 0
 Avsatt under året 0 0
 Återfört till driften -6 0
 Summa avsättningar sluttäckning deponier 0 0
     
 Ingående värde avgångsvederlag 0 555
 Ianspråktaget under året 0 -421
 Återfört till driften 0 0
 Avsatt under året 555 1 482
 Summa avsättningar avgångsvederlag 0 1 617
 Summa övriga avsättningar  555 1 617
   



Notförteckning  
(belopp i tkr om inte annat anges) 
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Kommunen 

2009 
Kommunen 

2010
Not 18 Långfristiga skulder     

 Banker 91 290 60 300
 Swedbank hypotek 11 170 0
 Kommuninvest 45 000 98 000
 Summa långfristiga skulder 147 460 158 300
     

Not 19 Kortfristiga skulder     

 Kortfr. del av långfr.upplåning(amort året efter boksl.året) 6 400 4 665
 Leverantörsskulder  13 745 11 955
 Momsskuld 0 112
 Personalens källskatter 3 558 4 236
 Sociala avgifter 4 201 4 943
 Upplupna löner timvikarier inkl personalomkostnader 3 031 2 082
 Upplupna semesterlöner inkl personalomkostnader 17 006 16 935
 Upplupna räntekostnader 165 366
 Upplupen pension individuell del inkl löneskatt 9 208 9 748
 Interimsskulder 23 260 18 053
 Förutbetalda skatteintäkter 12 876 6 636
 Skulder till staten skattekontot 513 0
 Övriga kortfristiga skulder 68 17
 Summa kortfristiga skulder 94 031 79 748
     

Not 20 Årets investeringar     
 Investering i materiella anläggningstillgångar 36 860 23 402
 Försäljning av Rullsand -59 0
 Försäljning av Kommunförrådet -2 741 0
 Försäljning av sågverk BSA -7 0
 Överföring till exploateringsfastigheter 0 -1 945
 Summa investeringar 34 054 21 457
     

Not 21 Investering i finansiella anläggningstillgångar     
 Aktier i Bionär 0 28 135
 Kommuninvest förlagslån 0 1 588
 Aktier i Kommunhus 0 -2 650

 
Summa investering i  finansiella 
anläggningstillgångar 0 27 073

     
Not 22 Ökning av långfristiga skulder     

 Nytt lån  45 000 53 000
 Lösen av gamla lån samt amorteringar -41 664 -42 160
 Summa ökning av långfristiga skulder 3 336 10 840
     



Notförteckning  
(belopp i tkr om inte annat anges) 
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Kommunen 

2009 
Kommunen 

2010
Not 23 Ökning/minskning av långfristiga fordringar     

 Ökning     
 Kommuninvest 420 6
 Älvkarleby vatten AB 0 5 604
     
 Minskning    
 Älvkarleby Kommunhus AB -40 825 0
 HSB BRF 203 -47 0
 Älvkarleby Vatten AB -1 800 -1 890
 Summa ökning/minskning långfristiga fordringar -42 252 3 720
     

Not 24 Ansvarsförbindelser pensioner      
 Ingående pensionsskuld 170 314 172 552
 Ränteuppräkning 2 785 2 657
 Prisbasbeloppsuppräkning 8 830 -508
 Utbetalningar -6 062 -6 010
 Grundändring 0 -621
 Aktualisering -647 0
 Bromsen 0 -2 130
 Övrig post -2 667 -658
 Ansvarsförbindelse per 31 december 172 552 165 281
 Löneskatt 24,26 % 41 861 40 097
 Summa ansvarsförbindelser pensioner 214 413 205 378
 Aktualiseringsgrad vid beräkning av ansvarsförbindelse 79 % 81 %
     

Not 25 Borgensförbindelser*     
 Kommunala bolag  103 751 93 355
 Kommunalt förlustansvar 40 % av låneskulden 352 180
 Bostadsrättsföreningar 6 152 6 091
 Övriga borgensförbindelser 911 1 120
 Summa borgensförbindelser 111 166 100 746
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* Älvkarleby kommun har i februari 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 260 
kommuner som per 2010-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande 
borgensförbindelser.  
 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande 
av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 
storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels i 
förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening.  
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Älvkarleby kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2010-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelse till 183 455 180 724 kr och totala tillgångar till 178 833 146 269 kronor. Kommunens 
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 219 524 091 kronor och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 214 031 071 kronor. 

 
 
Leasingavgifter operationell leasing (tkr) 2 009 2 010
     
Leasingavgifter lokaler, J-holmen, + moduler  2 375 2 381
Leasingavgifter bilar 670 812
Leasingavgifter kontorsmaskiner 443 620
Summa 3 488 3 813
    
Framtida åtaganden leasingavtal     

Nominellt värde av framtida leasingavgifter avseende icke 
uppsägningsbara kontrakt som förfaller till betalning:    
 - Inom 1 år                                                     3 665 3 895
 - mellan 1 och 5 år                                           7 791 5 473
 - senare än 5 år                                              - -
Summa                                                      11 456 9 368
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NOT 25 - specificeringar 
 
Hantering av kommunens borgensförbindelser 2010 inkl riskbedömning 
Allmänt 
Älvkarleby kommun har per 2010-12-31 tecknade borgensförbindelser på 100,7 mnkr vilket fördelar 
sig på AB Älvkarlebyhus (93,4 mnkr), Bostadsrättsföreningar (6,1 mnkr), egna hem (0,2 mnkr) samt 
övriga (1,1 mnkr).  
 
Kommunen följer löpande utvecklingen av respektive gäldenärs lånehantering för att därmed kunna 
följa upp borgensbelopp mm.  
 
Riskbedömning 
Kommunen gör följande bedömning av sina borgensförbindelser inför 2010. 
 
Älvkarlebyhus AB 
Kommunens bostadsbolag ingår idag i kommunkoncernen vilket innebär att kommunstyrelsen har en 
god insyn och kan påverka styrning och ekonomihantering. Med anledning av bolagets resultat, likvida 
situation samt kommunens styrmöjligheter anses risken låg att kommunen blir skyldig att infria sina 
borgensförbindelser.  
 
Bostadsrättsföreningar 
Under de senaste åren har kommunen inte varit tvungen att infria ingångna borgensåtaganden för 
bostadsrättsföreningar.  
 
Egna hem 
Även för ”egna hem” som kommunen borgat för, inhämtas uppgifter från kreditgivarna för att löpande 
följa utvecklingen. Kommunen har under senaste åren varit mycket restriktiv i att besluta om ytterligare 
borgensåtaganden. Detta har lett till att borgensförbindelserna successivt minskat och nu uppgår till 
relativt små belopp. 
 
Nedan följer en specificering av de borgensförbindelser som Älvkarleby kommun har idag: 
 
Gäldenär Beslut Ursprungsbelopp   Skuld 2010-12-31  
 
AB Älvkarlebyhus Kf § 361 150 000 000  93 355 000 
 Dnr 125/05.045 
 
Samkraft AB  308 631  308 631
  
 
 
Älvkarleby ridklubb Kf § 150 700 000  179 125 
 Dnr 46/00.821 
 
Älvkarleby golfklubb Kf § 14 1 200 000  631 912 
 Dnr 43/1985 
 006.387 
 
HSB BRF 203 Boda Kf § 297 6 909 187  6 090 973     
 Dnr 257/85   
   
SBAB & AB Balken finans (se specifikation nästa sida)   180 158 
 
Summa  159 117 818   100 745 799
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ANSVARSFÖRBINDELSER 
 
Kommunala ansvarsförbindelser för statligt kreditgaranterade bostadslån per  
31 december 2010. 
 
 
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 312  125 
  
 
 
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 138  55 
   
 
 
 
 
Kommunal ansvarsförbindelse skall enligt kreditgarantiförordningen (1991:1924) lämnas för kreditgarantier för 
egnahem och för småhus i bostadsrättsform om dessa beviljats räntebidrag enligt förordningen (1991:1993), med 
vissa undantag. För dessa garantier har kommunen i princip ansvar för eventuella förluster upp till 40 procent av 
den utestående skulden vid förlusttillfället. 
 
Statliga kreditgarantier lämnas av Statens Bostadskreditnämnd (BKN). Systemet med statliga kreditgarantier för 
ny- och ombyggnad av bostäder trädde i kraft den 1 januari 1992. Från samma tidpunkt upphörde statligt 
reglerade bostadslån att lämnas av SBAB.  
 
Uppgifter om kommunala ansvarsförbindelser för lån lämnade före 1 jan-92 har lämnats av SBAB och efter detta 
datum av BKN.  
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Driftredovisning (tkr) Redovisning
2009

Redovisning
2010

Avvikelse mot 
budget 2010

Intäkter 0 0 0

Kostnader 508 528 22

Nettokostnad 508 528 22
 
Kommunens revisorer lämnar härmed redogö-
relse för sin verksamhet och för användningen 
av 2010 års anslag.  
 
Utöver denna verksamhetsberättelse kommer 
revisorerna, i enlighet med kommunallagens 
bestämmelser, att efter granskning av kommun-
koncernens årsredovisning för 2010 avlämna 
särskild revisionsberättelse till fullmäktige. 

Ekonomi 
För 2010 års granskningsarbete erhöll reviso-
rerna ett anslag om 550 tkr. De bokförda kost-
naderna för verksamheten uppgick till 528 tkr. 

Verksamhet 
Kommunens revisorer har under 2010 genom-
fört granskande och främjande revision inom 
ramen för god revisionssed. 
 
För revisorernas granskning gäller kommunal-
lagen och av fullmäktige antaget revisionsregle-
mente.  
 
Enligt kommunallagen skall revisorerna pröva 
om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om 
den kontroll som görs inom nämnderna är 
tillräcklig. 
 
Revisorerna ska varje år, i revisionsberättelsen, 
uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder 
och styrelser samt enskilda ledamöter i dessa. 
 
Revisorerna har genomfört följande aktiviteter 
för att skapa underlag för bedömningen: 
 
Granskning av nämndernas och styrelsens 
ansvarsutövande 
Med ansvarsutövande avses nämndens/styrel-
sens aktiva åtgärder för att styra, följa upp och 
kontrollera verksamhet och ekonomi. 
 
Granskning av årsredovisningen och 
delårsrapport 
Kommunernas årsredovisning regleras i den 
kommunala redovisningslagen och det ankom-
mer på den kommunala revisionen att bedöma 
om redovisningen skett enligt denna lag och om  

 
redovisningen ger en rättvisande bild av kom-
munens resultat och ekonomiska ställning. 
 
Fördjupade granskningsprojekt 
I de fördjupade projekten granskas utvalda 
delar av verksamheten. Följande projekt har 
genomförts under år 2010: 
 

⇒ Granskning av kommunens handlägg-
ning av bostadsanpassningsbidrag 

⇒ Granskning av det alkohol – och narkoti-
kaförebyggande arbetet. 

⇒ Granskning av grundskolans styrning 
och ledning – från rektors ansvarsnivå. 

 

⇒ Förstudie avseende förskolans kösitua-
tion/köhantering. 

⇒ Förstudie avseende öppna jämförelser 
inom äldreomsorgen 

⇒ Nyckeltalsanalys 
  
Löpande granskningsarbete 
Revisorerna har följt nämndernas och kommun-
styrelsens verksamhet genom studiebesök, träf-
far med förtroendevalda och tjänstemän, proto-
kollsgranskning samt uppföljningar av tidigare 
granskningar och genomfört mindre gransk-
ningar föranledda av revisorernas iakttagelser.  
 
Revisorerna har haft 10 sammankomster under 
2010 för att avhandla dels granskningen av års-
redovisningen för 2009, dels övrig granskning 
enligt planen för 2010. 
 
Revisorerna biträdes i sitt arbete av Komrev 
inom PwC enligt särskilt avtal. Komrevs revi-
sionskonsulter har utfört granskningar och upp-
följningar i enlighet med våra uppdrag. Komrev 
har också svarat för den administration som är 
förknippad med revisorernas verksamhet. 
 
 
För revisorerna: Kenneth Holmgren, 
ordförande 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning
2009

Redovisning
2010

Avvikelse mot 
budget 2010 

Intäkter 51 044 51 874 4 563

Kostnader 105 541 111 329 -4 543

Nettokostnad 54 497 59 455 20

Driftprojektredovisning (tkr) Redovisning
2009

Redovisning
2010

Avvikelse mot 
budget 2010 

Intäkter 203 150 150

Kostnader 803 319 1 590

Nettokostnad 600 169 1 740
 

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

Budgetutfall  
Kommunstyrelsen redovisar 2010 ett marginellt 
nettoöverskott, 20 tkr. Bakom nettoavvikelsen 
döljs flera större bruttoavvikelser. 
 
• Väghållning: - 2,3 mnkr (främst p.g.a. vin-

terväghållning); totala kostnaden uppgick 
till 3,9 mnkr, 

• Harnäsvillorna, inköpta hösten 2009; kost-
naderna ej budgeterade, - 590 tkr, 

• återbetalning från Älvkarleby Vatten av 
ägartillskott: 545 tkr, 

• internt försäkringssystem: 750 tkr; syste-
met togs inte i drift under 2010 som pla-
nerat var, 

• medfinansiering Citybanan: finansiering 
börjar ske när utbetalning sker, preliminärt 
2013, 305 tkr, 

• därutöver ett antal positiva budgetavvikel-
ser, bl.a. arbetsmarknadsarena, rädd-
ningstjänst, fullmäktige och ekonomiavdel-
ning. 

 
I driftprojektredovisningen är 1,5 mnkr budge-
terat för införande av nytt personalsystem. In-
förandet har försenats till 2011 och bara en 
mindre del av anslaget utnyttjades 2010. Bud-
get för bidrag till Leader Nedre Dalälven var för 
högt budgeterat. Eftersläpande intäkter för pro-
jekt Resurs Uppland Nya Porten/Hälsa har er-
hållits från länsstyrelsen. 

Viktiga händelser 
Verksamheten inom arbetsmarknadsarenan 
(AmA) ska ha till målsättning att vara en väg ut 
i arbetslivet, för personer som har svårt att  

 
 
 

konkurrera på ordinarie arbetsmarknaden.  Un-
der året har AmA tagit emot 31 personer inom 
jobb- och utvecklingsgarantins fas 2 och fas 3 
för arbetsträning inom kommunens verksam-
heter. Jobb- och utvecklingsgarantin (indelad i 
tre faser) syftar till att med individuellt anpassa-
de aktiviteter få arbetslösa i arbete.  
 
Projektet Växthuset, finansierat av Samord-
ningsförbundet i Uppsala län, startade sin 
verksamhet 1 januari 2010 och har under året 
fyllt 33 deltagarplatser. Projektet drivs i nära 
samverkan mellan kommunen, försäkringskas-
san, primärvården samt arbetsförmedlingen, 
och vänder sig till unga vuxna, som är i behov 
av aktiviteter för att få struktur i sina liv. I pro-
jektmålen för Växthuset är angivet, att minst 30 
% av deltagarna sex månader efter avslut i 
projektet gått vidare till annan aktivitet. Växthu-
sets grupp 1 och 2 visar att 51 % av deltagar-
na gått vidare till studier, arbete eller arbets-
prövning. 
 
Fixarservice inom AmA har, för att minska an-
talet fallolyckor i hemmen, varit behjälplig med 
olika serviceuppgifter såsom byte av glödlam-
por, nedtagning och uppsättning av gardiner. 
Fixarservice är till för personer 75 år och äldre. 
 
Kommunens fastigheter och gator och vägar 
påverkades av den kalla och snörika vintern. 
Energiförbrukningen blev hög i kommunens 
lokaler och takskottning blev nödvändig på de 
flesta byggnaderna. Snöröjning på kommu-
nens gator och vägar var intensiv i januari-
mars. Snön orsakade skador på tak och vid 
snöröjning uppkom skador på staket, kantsten, 
gräsmattor m.m.  
 
Under våren genomfördes en arbetsmiljöutbild-
ning för samtliga chefer och huvudskyddsom-
bud. 
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Ett flertal olika frukostmöten, seminarier, kurser 
och konferenser för lokala företagare har 
anordnats. 
 
Kommunen har deltagit i regionalt näringslivs-
samarbete med kommuner i Gästrikland, Mel-
lansvenska handelskammaren och Regionför-
bundet Gävleborg. 
 
Inom ramen för det gemensamma regionala 
näringslivsarbetet i Gästrikland inkl. Älvkarleby 
har två branschutvecklare anställts med upp-
drag att utveckla besöksnäringen och miljö/ 
teknik.  
 
Upplandsstiftelsen har övertagit driften av Rull-
sands camping från kommunen. 
 
Planering påbörjades mellan Tierps, Knivsta 
och Älvkarleby kommuner för samverkan inom 
löne- och pensionsadministration, ”LönSam”. 
Stora förhoppningar ställs på projektet, att det 
ska ge samordningsvinster och minskad sår-
barhet. 
 
Samverkan i länet inom IT-området fortsatte 
under året, främst med Tierps kommun. Denna 
samverkan har bl.a. möjliggjort projektet Lön-
Sam. 

Framtiden 
Arbetet inom projektet LönSam kommer att 
fortsätta, likaså arbetet att efterhand erbjuda 
kommuninvånarna allt fler e-tjänster. 
 
Överförmyndarverksamheten får allt fler komp-
licerade ärenden och mer juridisk kompetens 
krävs, vilket är särskilt bekymmersamt för små 
kommuner utan tillräcklig egen kompetens. För 
att lösa problemet har en gemensam överför-
myndarnämnd bildats med deltagande från 
flertalet av länets kommuner. Nämnden börjar 
verka i januari 2011.   
 
Ett arbete har påbörjats för att ta fram 
förutsättningar och avgränsningar för en even-
tuell gemensam IT-nämnd mellan Älvkarleby 
och Tierps kommuner. Utredningen kommer 
att presenteras för beslutande organ under 
våren 2011.  
 
 
 
 

 
För att driva arbete med e-tjänster framåt så 
har ett arbete med att införskaffa ett dokument- 
och ärendehanteringssystem påbörjats. En 
gemensam upphandling planeras med Tierps 
kommun för att minimera kostnaderna för 
processen. Vi utreder även möjligheterna att 
hantera våra två telefonisystem i en gemen-
sam plattform, allt för att skapa en stabilare, 
säkrare och mer ekonomisk it- och telefonimil-
jö. Det kommer bl.a. att göra det möjligt att vid 
en beredskapssituation hjälpa till med att 
hantera inkommande samtal. 
 
Arbetet inom projektet LönSam kommer att 
fortsätta. Ett färdigt resultat ligger några år 
framåt i tiden. 
 
Upphandling av arrendator för Fiskecampen i 
Älvkarleby kommer att genomföras under 
2011. 
 
Den 1 januari 2012 träder en ny kollektivtrafik-
lag i kraft som innebär att en kollektivtrafik-
ansvarig myndighet ska utses i varje län. Lä-
nets kommuner och landstinget har att gemen-
samt bestämma hur denna myndighet ska or-
ganiseras. Det huvudalternativ som för närva-
rande utreds, är att låta landstinget bli den nya 
kollektivtrafikmyndigheten. Landstinget får i så 
fall hela ansvaret för såväl den regionala som 
lokala buss- och tågtrafiken från och med års-
skiftet 2011-2012. De ekonomiska medel kom-
munerna idag avsätter till kollektivtrafik, kom-
mer samtidigt att överföras till landstinget via 
en skatteväxling mellan landstinget och kom-
munerna. 
 
Arbetet med 2/4/6-programmet kommer att 
fortsätta. Några områden att arbeta med: 
 
• förbättra rutinerna för inköp/avrop för att 

med god avtalstrohet få lägre priser på 
varor och tjänster, 

• se över interna processer (processkart-
läggning) och se vilka som kan rationalise-
ras alternativt avvecklas, 

• fortsätta IT-samarbete inom länet,  
• fortsätta att minska pappershanteringen 

och öka den digitala hanteringen, 
• nytt personalsystem från hösten 2011 

kommer att innebära både väsentligt lägre 
kostnad och högre funktionalitet. 
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Nyckeltal   2008 2009 2010 2010 
(i kr om ej annat anges)     Budget 

Fastighet 
Kostnad per m2 lokalyta, totalt,  708 694 776 735 
Kostnad per m2 lokalyta, underhåll, *) 75 87 83 62 
Kostnad per m2 lokalyta, total drift 322 304 371 318 

Väghållning 
Kostnad per m2 kör- och gång/cykelväg, 
drift och underhåll 12,62 11,79 23,65 12,40 
Kostnad per belysningsstolpe, total 667 726 656 613 

Parker 
Kostnad per m2 parkyta, drift 5,94 6,08 6,35 6,16 
Kostnad per lekplats, total 9 524 5 708 4 243 7 666 
 
 *) 2009-2010 exkl. underhåll omfört från Rotskärsprojektet, 10,1 respektive 5,8 mnkr. 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning
2009

Redovisning
2010

Avvikelse mot 
budget 2010 

Intäkter 1 735 1 882 343

Kostnader 5 427 5 496 469

Nettokostnad 3 692 3 614 812
 

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

Budgetutfall  
Nämnden redovisar ett stort överskott för 2010. 
Personalkostnaderna har varit mindre under året 
än budgeterat. Ett planarbete som var budgeterat 
har inte hunnit genomföras under året. Under 
året har intäkterna kraftigt överstigit budget. Vid 
budgeteringen av intäkterna var det svårt att 
bedöma effekterna av lågkonjunkturen.  

Verksamheterna och viktiga händelser 
Byggavdelning 
Detaljplanearbetet fortskrider. Tillägg till över-
siktsplan håller på att tas fram och är ute på sam-
råd.  
 
För bygglovshandläggningen märks en liten 
minskning av inkommande ärenden.  
 
Register för OVK (Obligatorisk VentilationsKont-
roll) samt för energideklarationer är uppdaterade 
och aktiv tillsyn utförs. 
 
Samtliga lokala trafikföreskrifter är införda i det 
nya systemet RDT (Rikstäckande Databas för 
Trafikföreskrifter). 
 
Sweref, som är ett nytt kartreferenssystem, är nu 
infört.  
 

Verksamhetsmått  2009 2010
Totalt antal bygglov/ 
bygganmälan, varav 175 161

-nybyggn. 
enbostadshus 14 5

-nybyggn. fritidshus 9 2
-förhandsbesked 14 16
-bygganmälan eldstad  28 29

 
En första inventering av enkelt avhjälpta hinder 
har genomförts. Resultatet har visat, att det finns 
flera åtgärder som bör genomföras, vilket 
nämnden kommer att följa upp i ett fortsatt 
tillsynsarbete. 

 
Miljöavdelning 
Inventering av enskilda avloppsanläggningar i 
kommunen som påbörjades under 2009 fortsatte 
under 2010. Information tillsammans med en 
enkät har skickats ut till berörda hushåll, Enkäten 
kommer att följas upp med en fältinventering. Det 
finns ca 200 enskilda avlopp i Älvkarleby 
kommun. 
 
Planerad enkät för samtliga miljöfarliga verksam-
heter är genomförd. Svaren kommer att 
användas som underlag vid behovsutredning. 
Behovsutredningen visar på vilka resurser som 
behövs för att utföra tillsyn och vilka områden och 
verksamheter som vi ska prioritera. 
  
Lagstiftning från december 2009 ställer krav på 
registrering av livsmedelsanläggningar. I Älvkar-
leby kommun finns ca 60 st. livsmedelsanlägg-
ningar. Samtliga livsmedelsanläggningar i Älvkar-
leby är nu registrerade enligt lagstiftningen. 
 
Verksamhetsmått 2009 2010
Totalt antal miljö-
ärenden, varav  470 274

- bergvärme 32 56
- tillstånd WC 10 6

 

Framtiden 
Ny plan- och bygglag som börjar gälla från maj 
2011 kommer att innebära en utökad arbets-
mängd för handläggare och administrativ per-
sonal. 
 
En hastighetsplan är under framtagande som 
kommer vara ett underlag för beslut av hastig-
hetsbestämmelser i kommunen. 
 
Flera detaljplaner väntar på att få under de 
kommande åren. Fördjupningar till översikts-
planen gällande vindkraft, strandskydd och mili-
tära riksintresseområden är under framtagande.  
 
Vattendirektivet från EU genererar och kommer 
att generera nya arbetsuppgifter och remisser för 
kommunen att hantera. Det är svårt att förutse 
hur och om arbetsuppgifter och kostnader 
tillkommer. Vattendirektivet ska leda till att våra 
sjöar och vattendrag ska ha en god kvalitet samt 
att dricksvattentillgången ska säkras.  

 



Kultur- och fritidsnämnd 
Ordförande: Irene Stridh 

Förvaltningschef: Annika Forsberg 

 33

Driftredovisning (tkr) Redovisning
2009

Redovisning
2010

Avvikelse mot 
budget 2010 

Intäkter 6 116 13 088 1 830

Kostnader 22 751 27 947 -1 074

Nettokostnad 16 635 14 859 756
 

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

Budgetutfall  
2010 år totala utfall visar ett överskott upp-
gående till 756 tkr för förvaltningen totalt. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot 
budget 2010 

Nämnd/admin 1 636 15 
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot 
budget 2010 

Fritid och idrott 8 976 551 
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot 
budget 2010 

Kultur och 
bibliotek 3 999 112 

 
Verksamhet Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 

budget 2010 
Resursgrupp 260 66 

 
Verksamhet Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 

budget 2010 
Flyktingmott. 0 0 

 
Verksamhet Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 

budget 2010 
Boendet Vega -12 12 

 
Det befarade underskott som prognosen i 
delårsrapporten visade har hämtats igen. 
Överskottet på Fritid och idrott beror på lägre 
internhyror än beräknat, stor återhållsamhet 
vid fördelning av föreningsbidrag och lägre 
kostnader än beräknat för Skutskärs IP. 
Överskottet på Kultur och bibliotek beror på att 
bibliotekschefen var tjänstledig under hösten, 
att studieförbundspengar inte har sökts i så 
stor omfattning och lägre kostnader än beräk-
nat för Hantverkshuset Laxön.  Resursgrup-
pens överskott beror på att samordnare slu-
tade sin anställning sista oktober. 

 

Verksamheterna och viktiga händelser 
Under året har personalstyrkan med anledning 
av vakanser varit reducerad, bl.a. i avvaktan 
på nya kommunorganisationen. Tack vare en 
flexibel arbetsgrupp har de negativa effekterna 
av personalinskränkningarna kunnat begrän-
sas. 
 
53 175 utlåningar registrerades under året - en 
minskning från 60 860 utlån 2009. Antal besök 
på biblioteket minskade från 67 270 besök 
2009 till 62 720.  
 
Tre författarkvällar arrangerades under året. 
Deckarförfattarinnan Viveca Sten, Benny Grün-
feldt, som suttit fånge i koncentrationsläger, 
och Bengt Söderhäll, som lanserade en ny 
bok, föreläste vid varsitt tillfälle. 
 
I samarbete med projektet Förvaltningsområde 
för minoritetsspråk har en musikal på finska 
arrangerats liksom en informationskväll om 
kommunens finska historia och framtid. Biblio-
teket har ökat inköpen av finsk litteratur för att 
stödja finska språkets ställning. Genom projek-
tets försorg har daisyspelare köpts in för att 
sprida talböcker på finska. 
 
Utställningshallen har varit fullbokad och väl-
besökt. Särskilt välbesökt var sommarens ut-
ställning om folkskolläraren och naturfotogra-
fen Svante Lundgren.  
 
I samarbete med Musik i Uppland och lokala 
föreningar arrangerades sju konserter i kom-
munen. Det var mycket uppskattade och väl-
besökta arrangemang, som påverkar folkhäl-
san positivt i vid mening. 
 
Nämnden har under hösten deltagit i länets 
arbete med den nya kulturpropositionen. 
Propositionen beräknas resultera i en ny 
fördelningsmetod av de statliga bidragen till de 
regionala aktörerna. 
 
Av besparingsskäl stängdes fritidsgården 
Oasen i Älvkarleby under eftermiddagarna i 
början av året. Efter starka föräldraprotester 
öppnades fritidsgården igen och diskussioner 
om samarbete med Barn- och utbildnings-
nämnden inleddes, men gav inget resultat före  
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årets slut. Med tanke på barns och ungas häl-
sa så har godisförsäljning endast skett på fre-
dagar, vilket uppmärksammades positivt av 
föräldrar.  
 
Fritidsgården Träffens (Skutskär) verksamhet 
bedrevs enligt verksamhetsplanen. Extra fokus 
har varit på flickor, då de är lågt representera-
de bland besökarna. Fritidsgården har fått stör-
re lokaler, vilket har blivit ett lyft för hela verk-
samheten. 
 
På valborgsmässoaftonen höll fritidsgårdarna 
öppet och senare på kvällen fungerade perso-
nalen som s.k. fältare ute i kommunen.  
 
Skolavslutningsarrangemanget i Furuvik locka-
de närmare 200 elever från kommunen. Två 
fritidsledare tjänstgjorde i parken under kväl-
len. Eleverna erbjöds gratis hemfärd i chartra-
de bussar. 
 
Kommunen tecknade arrendeavtal med Skut-
skärs IF bandy avseende byggnader och mark 
på Skutskärs idrottsplats. Kommunen tömde 
bandyrören på kylmedia och satte upp sepa-
rata elmätare för bandy-, fotbolls- och hockey-
byggnaderna. Läktaren i ishallen byggdes om 
efter underkänd besiktning. På grund av ext-
remt mycket snö stängdes ishallen i fyra dagar.  
 
Flyktingmottagandet har minskat under året 
p.g.a. att det inte funnits lägenheter att tillgå. 
Under året anlände bara 18 personer till kom-
munen. Första december genomfördes en ny 
reform där huvudansvaret flyttades från kom-
munerna till arbetsförmedlingen. 
 
Ett länsprojekt för utlandsföddas anställnings-
barhet pågick hela året. Projektet kommer att 
förlängas t.o.m. sista februari 2011. Ett projekt 
med Tierps och Östhammars kommuner där 
en informationsfilm och broschyr gjorts är av-
slutat. Älvkarleby kommun var projektägare till 
båda projekten.  
 
Boendet Vega för ensamkommande flykting-
barn har nu varit verksamt i ett år. För när-
varande bor nio ungdomar i boendet. Ungdo-
marna studerar på grund- och gymnasiesko-
lenivå.  
 
Vega deltog under året i projektet Gävleborgs-
modellen, vars mål är att utveckla en gemen-
sam modell för mottagande av ensamkom-
mande barn och ungdomar. Projektet har för 
personalen inneburit utbildningsinsatser och 
en omfattande serie nätverksmöten. För ung-
domarna har det genomförts studieresor och  

 
olika andra aktiviteter. Ett utslussningsboende 
är under genomförande.   
 
Resursgruppen arbetar med att ge stöd åt barn 
och ungdomar och deras nätverk (föräldrar, 
lärare m.fl.) Verksamhet har främst varit kon-
centrerad till de konsultationer som ges till var-
je skola vid två tillfällen per termin. COPE-ut-
bildning har genomförts med 16 deltagande 
föräldrar. COPE (COmmunity Parent Educa-
tion) är en form av föräldrautbildning utarbetad 
av den kanadensiske professorn Charles Cun-
ningham. 
 
Resursgruppen tilldelades av barn- och utbild-
ningsnämnden och socialnämnden en pott 
pengar, för att kunna göra snabba och intensi-
va insatser. Gruppen planerade och samord-
nade sommarverksamhet på Hyttön. 
 
Handlingsplaner utarbetades för utökad tid för 
skolan och förslag till ärendegång inom elev-
vården med koppling till socialtjänstlagen.  
 
Sista oktober slutade resursgruppens sam-
ordnare sin anställning och tjänsten återbesat-
tes inte i väntan på nya kommunorganisa-
tionen.  

Framtiden 
En förbindelse mellan bibliotek och turism-  
och näringslivskontor samt placering av med-
borgarkontor i samma lokaler skulle stärka bib-
liotekshuset roll som kulturhus med bl.a. fler 
arrangemang dagtid. 

Tillsammans med tre andra bibliotek i länet har 
ett nytt biblioteksdatasystem upphandlats. Det 
nya systemet kommer i vår kommun att tas i 
drift i april 2011. Det nya datasystemet öppnar 
för helt nya möjligheter som bl.a. påminnelser 
via e-post och SMS. I och med samarbetet 
sänks kostnaderna för bibliotekssystemet be-
tydligt. 

Biblioteket medverkar också i arbetet med en 
ny länsgemensam webbsida, som gör det möj-
ligt att erbjuda e-tjänster som annars inte skul-
le vara möjliga att erbjuda. 

Biblioteket tillsammans med äldreomsorgen 
kommer att delta i projektet ”Läskraft”, ett pro-
jekt som slagit väl ut i andra kommuner. 
Projektet går ut på att frivilliga läser och sam-
talar kring böcker på äldreboenden.  

För att bryta de senaste årens nedåtgående 
trend med minskande besökssiffror i kulturhu-
set, ska avdelningen bland annat satsa på fler 
arrangemang dagtid för att locka fler besökare.  
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Detta ska ske genom marknadsföring och att 
ytterligare bredda utbudet av arrangemangen.  
 
Bibliotekets utlåningssiffror visar precis som 
många andra bibliotek i landet på sjunkande 
utlåning. Den nya länsgemensamma hemsidan 
kommer förhoppningsvis att locka fler till 
biblioteket. Bland annat kommer boktips och 
bokbloggar att finnas. Ökat samarbetet med 
kommunens förskolor och skolor samt Hög-
skolan i Gävle kommer också att påverka utlå-
ningen positivt. 

Fritidsgården Träffen har fått större lokaler.  
Under hösten var fritidsgårdsbesökarna med 
om att anpassa lokalerna efter egna önskemål. 
Arbetet fortsätter under våren 2011. 

Kommunen kommer att fortsätta att delta i 
länets arbete med den nya kulturpropositionen. 
 
 
 
 
 

 
Ambitionen är även, att arbeta för en utveck-
ling av samarbetet med skolan och äldreom-
sorgen när det gäller kulturarrangemang och 
även att fortsätta att stödja föreningar och ens-
kilda att utöva kulturella och idrottsliga 
aktiviteter. 

Under 2011 kommer kylanläggningen till 
ishallen på Skutskärs IP att bytas. Den nuva-
rande anläggningen innehåller 3,5 ton ammo-
niak, medan den nya bara kommer att inne-
hålla upp till 300 kg.   Detta ger betydligt mind-
re risker för Skutskärs samhälle, om en läcka 
skulle uppstå.   

Arbetet med att stärka det finska språkets 
ställning enligt kommunens uppdrag som 
förvaltningsområde för finska språket kommer 
att fortsätta. 

 
Skutskärs IP -  Årtal okänt - Fotograf okänd 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning
2009

Redovisning
2010

Avvikelse mot 
budget 2010 

Intäkter 16 419 15 463 5 139

Kostnader 203 663 202 391 -1 217

Nettokostnad 187 244 186 928 3 922
Ansvarsområden 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för 
förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, 
särskola, gymnasieskola och kulturskola. I 
form av intraprenad (KunDa) bedrivs vuxen-
utbildning med särvux, svenska för invandrare 
(sfi), individuella programmet och uppdrags-
utbildning. 

Budgetutfall  
Barn- och utbildningsnämnden totalt uppvisar 
ett positivt resultat för året med 3,9 mnkr. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot 
budget 2010 

Förv./nämnd 5 263 - 1 387 

 
Nämnden/förvaltningskontoret redovisar ett ne-
gativt utfall med 1,4 mnkr som beror på av-
vecklingskostnader för personal. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot 
budget 2010 

Kulturskola 1 616 41 

 
Kulturskolan redovisar ett positivt utfall med 41 
tkr.  
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot 
budget 2010 

Förskola 39 072    - 507,0 

 
Förskolan redovisar ett negativt utfall med 
507,0 tkr, fler barn placerade i förskolor i Gävle 
kommun, kostnader för införande av e-tjänster 
inom förskolan samt ökade kostnader för elev-
assistenter. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot 
budget 2010 

F-klass/ fritids, 
grundskola, 
obl. särskola 

 92 347 2 594 

 
F-klass/fritids/grundskola/grundsärskola redo-
visar ett positivt utfall med 2,6 mnkr. Lägre lo-
kalkostnader än budget, minskade kostnader 
för skolskjutsar och kostnader för elevvård 
samt färre elever i andra friskolor/kommuner. 

    
Verksamhet Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 

budget 2010 

Gymn., exkl IV 
gymn särskola 41 269,0 3 181,0 

 
Gymnasiet och gymnasiesärskolan redovisar 
ett positivt utfall med 3,2 mnkr som beror på att 
fler än beräknat flyttat från kommunen samt att 
fler avhopp har skett. 
  

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot 
budget 2010 

Intraprenad 7 361 0 

 
Intraprenaden redovisar överskott på 1,8 mnkr 
som förs över till 2011. Nuvarande avtal med 
Intraprenaden löper ut 2011-06-30. 

Verksamheterna och viktiga händelser 
Kulturskola 
Kulturskolan har börjat ett samarbete med Rot-
skärsskolans årskurser 6-9 med profilinrikt-
ningen ”Kultur”. Detta innebär att skolan kan 
erbjuda fler elever fördjupning inom profilen 
såsom drama och instrumentundervisning. 
 
Förskola 
1 juli 2010 infördes allmän förskola från tre års 
ålder. Tidigare gällde allmän förskola från 4 års 
ålder. Den allmänna förskolan är avgiftsfri, vil-
ket för med sig en viss intäktsminskning jäm-
fört med 2009.  
 

Grundskola 
Den nyinvigda Rotskärsskolan med anpassade 
och fräscha lokaler ökar förutsättningarna för 
ett målinriktat arbete med fokus på att höja 
resultaten. Satsningen med att anställa en 
skolvärd har bidragit till en tryggare och triv-
sammare skola med bättre arbetsro. 
 
 

Obligatorisk särskola 
Särskolan har kompletterats med en tränings-
skola och ett tillhörande fritidshem. Tränings-
skola är en skolform för elever som inte når 
särskolans förutsättningar. 
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Vuxenutbildningen inkl. individuella 
programmet 
Samarbetet med gästrikekommunerna har bid-
ragit till ett bredare utbud av yrkeskurser för 
vuxna från Älvkarleby kommun.  

Framtiden 
Implementeringen av den nya skollagen och 
nya läroplanen LGR-11 med kursplaner kom-
mer att kräva stor arbetsinsats av all personal i 
grundskolan. Förskolan genomför samma ut-
vecklingsarbete med skollag och förskolans 
läroplan.   
 
I det nya gymnasiet Gy-11, ersätts IV-prog-
rammet av fem introduktionsprogram, ett stort 
förändringsarbete som har påbörjats. Inför de 
nya behörighetsreglerna till gymnasiet hösten 
2011  behövs en omfattande information till 
såväl elever som föräldrar. 
 
 

 
 
 
En noggrann kartläggning och analys av 
grundskolans mål och resultat ska genomföras 
i den nya förvaltningen. Tydligt fokus ska vara 
att höja elevernas resultat och betyg. 
 
Den pågående verksamhetsöversynen i Skut-
skär kan medföra en viss osäkerhet och oro 
hos berörd personal innan slutliga beslut tas. 
Översynen omfattar både lokaler och 
organisation för förskola och skola.  
 
Hösten 2011 finns ett behov av utökning av 
förskoleplatser i centrala Älvkarleby. 
 
I den nya organisationen, utbildnings- och 
omsorgsnämnden finns förutsättningar för 
effektivitetsvinster och synergieffekter genom 
tätare samarbete och kortare beslutsvägar.  
 
 
 
 
 
 

 

Medora skola –-  Årtal okänt - Fotograf okänd 
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Nyckeltal     2008  2009 2010 
 
Förskola 
Antal inskrivna barn (medeltal 15/2 och 15/10)  419 438 442 
Antal barn/årsarbetare (15/10)   6,2  6,1 5,6 
Bruttokostnad (kr) per barn    97 300  97 100 100 100 
 
Fritidshem 
Antal inskrivna barn (medeltal 15/2 och 15/10)  183  201 235 
Antal barn per årsarbetare (15/10)   20,0  21,0 25,1 
Bruttokostnad (kr) per barn    29 000  26 400 24 200 
 
Förskoleklass 
Antal inskrivna elever (medeltal 15/2 och 15/10)  71  76 79 
Antal årsarbetare per 100 elever (15/10)   6,0  6,8 7,4 
Bruttokostnad (kr) per elev    40 400  39 200 36 500 
 
Grundskola 
Antal inskrivna elever (medeltal 15/2 och 15/10)  660  588 565 
Antal pedagogisk personal per 100 elever (15/10)  8,2  8,3 8,0 
Bruttokostnad (kr) per elev *)   82 400  90 600 104 500 
Därav lokalkostnad *)    18 200  18 900 36 300 1) 
skolmåltider     7 200  7 500 6 900 
skolhälsovård     1 300  1 500 1 400 
undervisning     37 200  40 200 38 200 
skolbibliotek     400  200 300 
läromedel     1 600  1 700 1 800 
 
Gymnasiet (interkom. ersättn., skolskjutsar, inack.ers.) 
 

Antal inskrivna elever (medeltal 15/2 och 15/10)  420  404 377 
Bruttokostnad (kr) per elev    99 000  103 300 104 500 
 

*) exkl. jämförelsestörande kostnader för eftersatt underhåll Rotskärsskolan 10,1 mnkr 
1) I 36 300 ingår 5,8 mnkr som är omkostnader för Rotskär, tillkommer utökade kostnader för 
vinterunderhåll (ökade elkostnader + kostnader för snöröjning m m)  
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Driftredovisning (tkr) Redovisning
2009

Redovisning
2010

Avvikelse mot 
budget 2010 

Intäkter 23 509  23 893 3 697

Kostnader 164 172 169 959  -8 314

Nettokostnad 140 663 146 066 - 4 616
 

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

Nettobudgeten för nämndens ansvarsområde 
har fördelats med 5,3 mnkr till administra-
tionen, 23,9 mnkr till individ- och familjeomsor-
gen och 112,2 mnkr till vård och omsorg. 

Budgetutfall  
Socialnämnden redovisar ett underskott för 
året. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr  ) 

Avvikelse 
mot budget 

2010 
Nämnd/admin 5 293 -12 

 
Administrationen redovisar ett underskott för 
helåret på 12 tkr. Administrationen och nämn-
den har varit restriktiva inom alla kostnads-
ställen, men arbetsmiljöåtgärder inom vård och 
omsorgsområdet, som inte varit budgeterade, 
har belastat verksamheten under hösten 2010. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr  ) 

Avvikelse 
mot budget 

2010 
IFO 27 579 - 3 654 

 
Individ- och familjeomsorg redovisar ett nega-
tivt utfall för helåret på 3,7 mnkr. Kostnaderna 
för försörjningsstödet har ökat till följd av ökat 
antal bidragshushåll, ökade svårigheter för 
personer att etablera sig på arbetsmarknaden  

 
 
 

samt en ökning av barn- och ungdomsproble-
matik.  
 
Budgeten för försörjningsstödet förstärktes inf-
ör budgetåret 2010 med 19 % motsvarande 
700 tkr för helåret. För året avviker nettoutbet-
alningarna från budget med 31 %, motsvaran-
de 1,5 mnkr. 
 
I en analys av antalet personer som är aktuella 
för försörjningsstöd och som i en förbättrad ar-
betsmarknad skulle nå egenförsörjning via ar-
bete eller sysselsättning så uppskattas detta till 
endast cirka 20 % av de biståndsberättigade. 
Detta innebär sannolikt att kommunen under 
de närmaste åren, oavsett utvecklingen på ar-
betsmarknaden, kommer att ha höga kostna-
der för försörjningsstödet.  
 

Försörjningsstöd 2008 2009 2010 
Antal bidragshushåll 186 230 347
Bidragsmån snitt/hush 4,3 4,2 5,9
Försörjn.stöd,tot (mnkr) 4,7 5,8 6,7
- varav återbetalt 0,5 0,4 0,3

 
Antalet placerade barn och ungdomar har ökat 
och antalet anmälningar som gäller oro för att 
barn far illa har ökat markant sedan våren 
2009. Allt fler placeringar har gjorts inom för-
stärkt familjehemsvård, som är dyra men kvali-
ficerade insatser. Antalet placeringar avseende 
vuxna missbrukare har också ökat.  
 
Individ- och familjeomsorgen har också haft 
ökade personalkostnader i samband med för-
stärkning inom barn och familjegruppen till följd 
av ett högt ärende- och utredningstryck.  
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr  ) 

Avvikelse 
mot budget 

2010 
VOM 113 194 -950 

 
Vård och omsorg redovisar ett underskott för 
helåret på 950 tkr. 2/3 av underskottet grundar 
sig i merkostnader från införandet av nya 
verksamhetssystemet Treserva. Kostnaderna 
avser utbildning och konsultstöd.  

Socialnämndens budget 2010, 
procentuellt fördelad 

4% 17% 

79% 

Administration IFO VOM 
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Inför 2010 så sänktes vikariebudgeten inom 
VOM till 7,37 %. Den besparingen har inte 
motsvarats av den effektivisering som verk-
samheten hade förväntat sig med stöd av tids-
planeringsprogram. Under hösten så har be-
lastningen på korttidsenheten varit hög, vilket 
har medfört behov av personalförstärkning.  
 
Kostnaderna för kommunens särskilda boen-
den är höga i jämförelse med ett antal andra 
kommuner och med stöd av analysverktyget 
KPB (Kostnad Per Brukare) så fortsätter arbe-
tet med att minska kostnadsnivån.  
 

Hemsjukv. 
statistik i antal 
personer 

2008 2009 2010 

Vårdtagare 260 247 243 
Delegeringar 461 224 314 
Inskrivna i SAH 23 21 20 
Avlidna 59 65 72 
Diabetiker 21 33 50 

 
Avvikelsestatistik 2008 2009 2010 
Fall 480 387 473 
Läkemedel 168 114 105 

Verksamheterna och viktiga händelser 
Alla personer i särskilt boende hade under året 
en läkemedelsgenomgång och medicinsk vård 
planering med läkare, sköterska och vårdper-
sonal.  
 
Hemsjukvården anslöt sig under 2010 till det 
Palliativa registret som är ett nationellt kvali-
tetsregister för alla som vårdar människor i li-
vets slutskede. Älvkarleby kommun rappor-
terade in flest fall i Uppsala län, vilket är posi-
tivt och ger extra stimulansmedel till kommu-
nen. 
 
Hemsjukvårdens sjuksköterskor har försetts 
med E-legitimation, så kallade SITHS–kort, 
som är en id-handling som höjer säkerheten 
vid inloggning till olika datasystem med andra 
vårdgivare och apoteket. 
 
Hygienombud inrättades under året på alla 
arbetsplatser inom VOM. 
 
Det var få bostadsanpassningsärenden under 
året.  
 
Från den 1 oktober 2010 så har verksamheten 
en Medicinsk ansvarig sköterska (MAS) på 
heltid. 
 
 

 
Älvkarleby kommun deltar genom regionför-
bundet i ett länsövergripande kompetensut-
vecklingsprojekt inom området integrerad psy-
kiatri. Arbetet påbörjades 2009 och fortgår un-
der 2011. Projektet arbetar tillsammans med 
psykiatrisamordnaren i länet för att implemen-
tera ett nytt arbetssätt, integrerad psykiatri.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2010 
att införa Lagen om Valfrihet (LOV) avseende 
hemtjänstens serviceinsatser: städ, tvätt och 
inköp. Starten av LOV senareläggs till 2011-
05-01. Anledningen är att den framräknade 
ersättningsnivån behöver prövas gentemot den 
egna regins kostnad samt införandet av TES. 
TES är ett planerings- och inrapporteringssys-
tem som möjliggör ersättning för utförd tid.  
 
Träffpunkter för äldre bildades på Tallmon och 
Östangård enligt plan. 
 
Vård och omsorg erhöll ytterligare 521 tkr i sti-
mulansmedel från Socialstyrelsen för att stödja 
arbetet med att utveckla vården och omsorgen 
av äldre. Insatserna kommer att riktas mot en 
fortsatt utveckling av demensverksamheten. 
 
Vårdtyngden för Hemtjänsten i Skutskär är fort-
satt hög, medan hemtjänsten i Älvkarleby har 
haft en viss minskning av vårdtyngden under 
året. 
 
Korttidsenheten, vars uppgift är att under en 
begränsad tid underlätta vardagsträning samt 
ge anhöriga möjligheter till avlastning och vila, 
hade en stor belastningsökning. Ökningen bör-
jade under sommaren 2010 och har sedan 
legat på en hög nivå. Budgeten är beräknad 
för 13 kunder men ett vanligt antal har varit 17-
23. Under hösten har ett stort antal kunder 
väntat på särskilt boende. 
 
Vård och omsorg samt individ- och familje-
omsorgen erhöll av Socialstyrelsen 327 tkr för 
att utveckla anhörigstödet där stödet också ska 
anpassas till anhöriga till personer under 65 år. 
 
Nätverkshuset har, efter en utökning med ytter-
ligare en tjänst som familjebehandlare, möjlig-
gjort att fler kvalificerade behandlingsinsatser 
för barn, unga och familjer kan ges på hemma-
plan. 

Framtiden 
Kommunen har en fortsatt ökning av barn- och 
ungdomsproblematik som är kopplad till famil-
jers ökade sårbarhet. 
 
I samverkan med övriga kommuner så pågår 
arbetet med inrättandet av ett kunskapscenter  
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för beroendevård och ett kunskapscenter för 
stöd till familjer där föräldrarna har någon form 
av intellektuell begränsning. 
 
Arbetet med implementering av LOV (Lag om 
valfrihetssystem inom hälsovård och social-
tjänster) pågår inför planerad start 1 maj 2011.  
 
Under första kvartalet 2011 så kommer ett 
planeringssystem för personalen att införas 
(TES). Systemet innebär, att man där planerar 
vilka insatser som ska göras hos brukarna och 
när insatserna ska göras. 
 
Inom LSS finns önskemål om ungdomsboende 
och kommunen kommer att ha ett ökat behov 
av alternativa boendeformer för yngre perso-
ner inom LSS.  
 

 
Inom Daglig Verksamhet för funktionshindrade 
ökar behovet av externa arbetsplatser i olika 
företag. Behov finns även av interna arbets-
platser anordnade av kommunen i lokaler 
utanför Fyrklöverns servicehus. Behov finns att 
utöka handledare till arbetstagarna med en 
årsarbetare. Detta för att förhindra att Daglig 
Verksamhet inte kan svara upp mot ett ökat 
behov av alternativ sysselsättning.  
 
Antalet demensboendeplatser behöver utökas 
och därför är det av vikt att förslaget på sju nya 
demensboendeplatser på Tallmon genomförs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bodarnas fiskeläge – -  Årtal okänt - Fotograf okänd 
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Nyckeltal (perioden januari-december) 2009   2010 
 
Socialbidrag    
Antal bidragshushåll 230 121 (Sofia) 226 (Treserva) 
Bidragsmånader i snitt/hushåll 4,2 1,8 (Sofia) 4,1 (Treserva) 
Totalt utbetalt socialbidrag brutto (mnkr) 5,8  6,7 
Totalt utbetalt socialbidrag netto (mnkr) 5,4  6,4 
 
Placeringar barn & ungdomar 
Antal vårddygn, totalt 4 825  5 952 
Kostnad/vårddygn, totalt (kr) 1 325  1 335 
Nettokostnad totalt (mnkr) 6,4  7,9 
Antal placerade barn & ungdomar, totalt 28  33 
- varav i familjehem 15  25 
- varav i institutionsplaceringar 13  8 
 
Placeringar vuxna   
Antal placeringar 11  13 
Nettokostnad (mnkr) 1,0  1,6 

 
VÅRD OCH OMSORG 
Antal brukare inom hemtjänst och särskilt boende inkl Vallvägen och exkl. korttids (statistik 1 oktober) 
Ålder 19 år – 64 år 21   15 
Ålder 65 år – 79 år 71   83 
Ålder 80 år – äldre 246   260 
 
Särskilt boende, totalt 66 platser 
Antal platser (belagda platser i snitt perioden) 66  69 
Personalkostnad i snitt per plats/perioden 308 958  300 060 
 
Särskilt boende (Fyrklöverns serviceboende) 
Antal platser 55  48 
Personalkostnad i snitt per plats/perioden 159 831  188 896 
 
Korttidsenheten 
Antal platser snitt/mån 17  20 
Personalkostnader i snitt per plats/perioden 235 359  217 276 
 
Ordinärt boende, hemtjänst (Skutskär och Älvkarleby (statistik 1 oktober) 
Antal personer med hemtjänst 206  223 
Personalkostnad i snitt per brukare/perioden 70 552  63 489 
 
Stödboende funktionshindrade, Vallvägen samt hemtjänst (statistik 1 oktober)  
Antal personer med hemtjänst och stödboende 13  9 
Personalkostnad i snitt per brukare/perioden 248 523  372 668 
 
HANDIKAPPOMSORG 
Antal arbetstagare, daglig verksamhet 21  25 
Antal personer med personlig ass LSS/LASS 14  14 
- varav antal personer i privat regi 3  3 
Antal kontaktpersoner 18  16 
Ledsagarservice 6  4 
Avlösarservice 5  5 
 
Personalekonomi  
Antal obekväm arbetstidstim. 152 731  138 351,2 
Utförd mertid/övertidstim/anställd 13,1  13,6 
Antal timvikarietimmar 60 102  66 252 
- varav visstidsanställd på grund av förhöjd kvot 3 932  5 388 
Andel heltidsanställda av totalt anställda (%) 47  50,5 
 
Då införandet av programmet Treserva inom vård och omsorg har haft tekniska problem har det varit svårt att 
erhålla statistiska uppgifter för verksamheten. Den statistik som redovisas är framräknad för hand. Även inom 
individ- och familjeomsorgen finns problem att erhålla statistik.  
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Driftredovisning (tkr) Redovisning
2009

Redovisning
2010

 Avvikelse mot 
budget 2010

Intäkter 432 774 453 213 -837

Kostnader 24 260 27 235 -585

Nettokostnad -408 514 -425 978 -1 422

Budgetutfall 
Pensionskostnader 
Pensionskostnaderna, utbetalningar och ökad 
pensionsskuld- och avsättning, uppgick till 25,9 
mnkr (20,2 mnkr). Kostnadsökningen från 2009 
beror bl.a. på tidigare ej gjorda pensionsavsätt-
ningar för förtroendevalda. 
 
I kostnaden ingår inte pensionsåtaganden för 
avtal före 1998. 
 
Skatteintäkter 
Preliminära skatteintäkter betalas in till kom-
munerna baserat på prognoser för inkomstbe-
skattning. Året efter inkomståret sker en 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. 
 
I budget 2010 uppgick skatteintäkterna till 340,4 
mnkr, medan det faktiska utfallet blev 450 tkr 
lägre. I avvikelsen ligger en positiv slutavräk-
ning för 2009 på 235 tkr. 
 
Kommunalekonomisk utjämning och 
generella statsbidrag 
Nettobidraget, inkl. LSS-utjämning, uppgick till 
totalt 52,0 (51,8 mnkr), vilket underskred budget  
med drygt 200 tkr.  
 
Fastighetsavgift 
Den statliga fastighetsskatten omvandlades 
2008 till en kommunal fastighetsavgift. De 
ökade kommunala intäkterna som detta förde 
med sig, reglerades genom en motsvarande 
minskning av de generella statsbidragen. 
 
Utfallet för 2010 blev 14,8 mnkr (14,3 mnkr) vil-
ket översteg budget med nära 600 tkr. Effekten 
av fastighetstaxeringen 2010 (hyreshus) var 
inte medräknad i budget. 
 
Finansiella intäkter 
Kommunen får ränteintäkter huvudsakligen från 
likvida medel på bank, reversräntor från Älvkar-
leby Vatten AB för bolagets övertagande av 
vatten- och avloppsanläggningar samt räntebid-
rag för Tallmon.  

 
 
 
Totala finansiella intäkter uppgick till 1,2 mnkr 
(3,7 mnkr) vilket understeg budget med 0,5 
mnkr, beroende på det låga ränteläget.  
 
Finansiella kostnader 
Total finansiell kostnad uppgick till 2,4 mnkr 
(4,0 mnkr). Budget var fastställd till 3,0 mnkr. 
Kommunen har gynnats av det låga ränteläget. 
Genomsnittliga räntesatsen för kommunens 
anläggningslån uppgick till 1,72 % (2,55 %).  
 
Internränta 
Internräntan på kommunens anläggningar (akti-
verade/idrifttagna investeringar) uppgick till 8,1 
mnkr (7,9 mnkr), vilket gav ett budgetunderskott 
på 640 tkr. Orsaken kan förklaras dels av en 
lägre investeringsnivå än kalkylerat, dels av en 
för hög budget. (Det är internräntans intäktssida 
som bokförs under finansförvaltningen. Kost-
nadssidan belastar aktuell verksamhet.) 
 
Internt personalkostnadspåslag 
Ett personalkostnadspåslag på utbetalade löner 
sker för arbetsgivaravgifter, pensionsavtal och 
avtalsförsäkringar. Därutöver sker ett internt på-
slag på cirka 2,5 %, vilket ska täcka pensions-
kostnader för äldre avtal och fackliga kostnader. 
Påslaget kommer in som intäkt (egentligen en 
negativ kostnad) under finansförvaltningen. 
 
Efter 2010 års budgetprocess beslutade AFA 
Försäkring att sänka premierna för avtalsförsäk-
ringar. Ytterligare en sänkning beslutades i 
december 2010. Premiesänkningarna bidrog till 
ett positivt budgetutfall på 2,3 mnkr. 
 
Avstämningsdifferenser 
Bortbokning av avstämningsdifferenser, främst 
upplupna löner och semesterlöneskulder, har 
resulterat i ett positivt utfall på 2,3 mnkr. 
 
Under ett par års tid har differenser ackumule-
rats mellan bokförda skulder i ekonomisystemet 
och skulder enligt utdrag ur personalsystemet. 
Tidigare år har kommunen tagit upp de högre 
skulderna enligt ekonomisystemet. 2010 har 
bedömningen gjorts, att skulderna enligt perso-
nalsystemet är tillförlitliga, vilket resulterat i 
ovan nämnda avstämningsdifferenser.
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Mål Mätetal Följs upp 
Förbättra folkhälsan under treårsperioden Sänkning av ohälsotalen med Årsvis  
 minst 1 % årligen  
 
Folkhälsan beräknas här enligt försäkringskassans ohälsotal, som definieras som genomsnittligt antal 
dagar för personer 16-64 år med utbetald ersättning från försäkringskassan (sjukpenning, arbetsska-
desjukpenning, rehabilitetspenning och sjukersättning). 
 
December 2010 var antalet dagar 39,1. Motsvarande månad 2009 var antalet dagar 45,2, vilket mot-
svarar en minskning med 13,5 %. Sedan december 2006 har minskningen varit 16,4 dagar (29,5 %). 
 
Bedömning av måluppfyllelsen: Delmålet för 2010 har nåtts med god marginal. Däremot går det inte 
att fastställa i vilken utsträckning det är en effekt av kommunens arbete eller yttre omständligheter, 
t.ex. de nya regler som försäkringskassan arbetar efter.  
 
Mål Mätetal Följs upp 
Utveckla tillgängligheten för alla invånare Antal e-tjänster Del- och helårsvis 
 
Bygg- och miljönämnden har infört en e-tjänst gällande anmälan av matförgiftning och nämnden anser 
att dess del av målet är nått. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har upphandlat ett nytt bibliotekssystem, som möjliggör påminnelser via e-
post och sms. Systemet kommer att tas i drift i april 2011. I övrigt finns fritidsgården Träffen på Face-
book och andra sajter som ungdomar använder sig av. Därtill ska samtliga blanketter finnas tillgäng-
liga från kommunens webbplats. 
 
Barn- och utbildningsnämnden införde under våren 2010 en e-tjänst inom förskola och fritidshem. 
Invånare i kommunen ges bland annat möjlighet att via Internet dygnet runt söka och komplettera 
platser och ändra schematider till förskola och fritidshem. Alla ansökningar sker nu direkt i e-tjänsten, 
där förvaltningens personal hjälper dem som inte har tillgång till Internet, bl.a. samarbetar KunDa med 
förskolan för att informera och hjälpa nyanlända till kommunen att använda denna tjänst.  
 
Alla F-5 skolor använder sig av UNIKUM, ett webbaserat och interaktivt verktyg för de individuella 
utvecklingsplanerna (IUP). UNIKUM gör det lättare att samarbeta om mål, planer och dokumentation 
mellan skola och hem. Studerande på KunDa upprättar sina individuella studieplaner tillsammans med 
studie- och yrkesvägledaren. 
 
För att förstärka öppenheten och delaktigheten har nya webbplatser för alla verksamheter arbetats 
fram. Syftet är, att underlätta kommunikation och information mellan hem och skola genom digitala 
veckobrev, planering, läxor m.m. 
 
Nämnden anser att den uppnått målet. 
 
För socialnämnden arbetade förvaltningen under hösten 2010 med revidering av riktlinjer för en an-
passning till socialtjänstlagens nya krav på en ökad tillgänglighet och ett ökat inflytande i form av ram-
beslut och utbytbara tjänster. Utvecklingen av e-tjänster pågår i kommunen och för socialnämnden 
planeras för möjligheten att via Internet kunna ansöka om försörjningsstöd samt att kunna beräkna 
nivån på hemtjänstavgifterna. 
 
Nämnden redovisar, att utvecklingsarbetet för att nå målet har påbörjats. 
 
Kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen: Kommunen är bara i början av arbetet med att 
erbjuda tjänster via Internet. E-tjänster innebär inte bara en ökad tillgänglighet för invånarna, utan kan 
också innebära en mer rationell ärendehantering för kommunen. En rimlig bedömning är, att resurser 
finns för införande av 1 á 2 e-tjänster per år. Tjänster med många transaktioner bör prioriteras. 
 
Då målet inte är kvantifierat, så går det inte att säga om det uppnåtts eller inte. Däremot kan sägas, att 
arbetet går i en riktning som överensstämmer med fullmäktiges intention. 
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Mål Mätetal Följs upp 
Öka medborgarnas kunskap och insikt om Etablera minst fem områden  Årsvis 
kommunens verksamhet med nationella jämförelser 
 
Kommunstyrelsen genomförde under 2010 arbetet med ”Kommunens kvalitet i korthet”. Vissa mått i 
som ingår i mätningen har utvecklats vidare av berörda förvaltningar. Våren 2011 kommer även en 
medborgarundersökning att genomföras av SCB. 
 
Bygg- och miljönämnden finns varje år representerad på Fallens Dag för att möta allmänheten. Nämn-
den har även informerat om olika verksamhetsområden i det lokala annonsbladet. Tjänstemännen del-
tar på frukostmöten som anordnas av kommunens näringslivsavdelning. Nämndens webbplats hålls 
uppdaterad. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har arbetat med internettjänster. Skolorna webbsidor har förbättrats 
och ger elever, föräldrar och övriga intressenter aktuell information i form av ämnesplaneringar, vecko-
brev, viktiga länkar m.m. Både förskolornas och skolornas webbplatser fyller även en viktig funktion för 
presentation av verksamheterna. 
 
Även e-tjänsten inom förskola och fritidshem samt UNIKUM inom skolan är exempel på verktyg som 
underlättar kommunikationen och samarbetet mellan medborgarna och verksamheterna. 
 
Nämnden bedömer, att målet delvis är uppfyllt. 
 
Information om socialnämndens verksamheter finns tillgängligt på kommunens webbplats, där man 
också kan ta del av socialnämndens sammanträdesprotokoll. 
 
”Kommunens kvalitet i korthet” redovisas och presenteras för kommuninnevånarna en gång per år och 
innehåller ett antal jämförelsetal från socialnämndens verksamhetsområde. 
 
Kommunens och nämndernas information behöver utvecklas ytterligare både avseende tryckt informa-
tion och information på Internet. 
 
Projektanställningen inom ramen för kommunens ansvar som förvaltningsområde för finska språket 
innebär ökade möjligheter till information på finska. 
 
Nämnden skriver, att utvecklingsarbetet fortgår och målet om en förbättrad information får anses del-
vis uppfyllt. 
 
Bedömning av måluppfyllelsen: Åtgärder vidtas för att ”öka medborgarnas kunskap och insikt om kom-
munens verksamhet”. Kommunens kvalitet i korthet med cirka sextio deltagande kommuner innehåller 
ett drygt trettiotal olika jämförelser. Därtill kommer Skolverkets jämförelsetal. 
 
Det är svårt att bedöma, om målet (som är rörligt) kan sägas ha uppfyllts, men även här pågår ett ar-
bete enligt fullmäktiges intention. 
 

 
Mål Mätetal Följs upp 
Skolverkets modellberäknade SALSA-värde Avvikelse från förväntat värde Årsvis 
ska vara minst på förväntad nivå från 2011 
 
Barn- och utbildningsnämnden: Meritvärdet i årskurs 9 har sjunkit de senaste åren, 155p 2010 jämfört 
med 186p 2009. Även andelen elever som är behöriga till ett nationellt program på gymnasiet har 
sjunkit i samtliga tre ämnen, svenska, matematik och engelska. Gymnasiebehörigheten sjönk från 82 
% 2009 till 71 % 2010. Se tabell på nästa sida. 
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                         Meritvärde1)        SALSA2)   Gymnasiebehörighet i procent 

Läsår Rotskär Modellberäk-
ningsvärde

Rikssnitt Läsår Rotskär Riket

09/10 155 195 209 09/10 71 88
08/09 186 207 210 08/09 82 89
07/08 192 198 209 07/08 83 89
 
1) Meritvärde 

Meritvärdet/medelbetyget är summan av de 16 bästa betygen. Den maximala poängen uppgår till 320 p och Godkänd i alla 
ämnen ger 160 p. 
 
2) SALSA 

Modellberäknade betygsvärden där hänsyn tagits till föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå, andel pojkar, andel elever 
födda utomlands samt andel elever födda i Sverige med båda föräldrar födda utomlands. 
 
Prognosen visar att det förväntade SALSA-värdet inte nås under vårterminen 2011. En viss förbättring 
kan avläsas i de uppföljningar som gjorts under höstterminen 2010 (jämfört med vårterminen 2010).  
 
För att uppnå minst förväntat SALSA-värde under 2011 planeras ytterligare insatser för eleverna un-
der läsåret. Exempel på det som redan genomförs är månadsvisa uppföljningar av elevernas resultat 
samt regelbunden handledning och coachning av mentorerna med syfte att förbättra resultaten i de 
olika ämnena. Dessutom anordnas extra undervisning i matematik och läxläsning efter skolans slut.  
 
Den nya läroplanen, Lgr11, med strukturerade kursplaner och tydliga kunskapskrav, ger lärarna bättre 
förutsättningar att utforma undervisningen för en högre måluppfyllelse. 
 
Nämnden noterar, att mål inte är nått. 
 
Bedömning av måluppfyllelsen: Bedömningen är, att målet inte kommer att nås 2011. Arbetet att 
förbättra elevernas resultat måste intensifieras. 
 
Mål Mätetal Följs upp 
Elever som lämnar skolan ska ha minst  Andel elever med godkänt Årsvis 
godkända betyg i alla ämnen/kärnämnen ska öka 

Barn- och utbildningsnämnden: Grundskolans viktigaste målsättning är att arbeta för att alla elever får 
minst godkänt i alla ämnen för att sedan kunna söka in på ett nationellt program på gymnasiet. För att 
lyckas med detta ska rektorer och lärare förbättra uppföljningen och därefter sätta i de rätta åtgärderna 
för de elever som behöver stöd. Under hösten har Rotskärsskolan erbjudit eleverna läxhjälp en gång i 
veckan och stöd i matematik två tillfällen i veckan, eftermiddagstid. Under våren har fler tider erbjudits 
eleverna. Även lovskola erbjuds två dagar under sportlovet och påsklovet. Målet är inte uppfyllt. 

Bedömning av måluppfyllelsen: Målet är inte uppfyllt. Även i detta fall behöver arbetet intensifieras för 
att målet ska nås. 
 

Mål Mätetal Följs upp 
Sänka kostnadsnivåerna i förhållande till Högst på snittet av jämförbara Årsvis 
2008 års utfall avseende äldreomsorgen kommuner 
till minst bibehållen kvalitet 
 
Socialnämnden: Det pågår ett omfattande arbete med lokala analyser av resultatet från KPB, Kostnad 
Per Brukare. Materialet används i socialnämndens praktiska arbete med att kostnadsförbättra verk-
samheterna. KPB drivs i nära samarbete med andra nationella projekt, som Öppna jämförelser. Rege-
ringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att, i samverkan med SKL, intensifiera utvecklingen av Öpp-
na jämförelser inom socialtjänsten. I det arbetet kan uppgifterna från KPB vara ett värdefullt 
komplement till kvalitetsindikatorer för att till exempel beräkna effektivitetsmått. Resurser har även 
avsatts till KPB från regeringen inom ramen för satsningen ”Program för en god äldreomsorg”. 
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Timkostnaden för en hemtjänsttimme har minskat från 421 kr (2008) till 412 kr (2009), en sänkning 
med nio kr per timme. Detta är en bra nivå enligt KPB men det finns utrymme för fortsatt förbättring. 
Dygnskostnaden inom särskilt boende har ökat 120 kr/dygn mellan åren, 1 923 kr/dygn år 2009 och 
1 803 kr för 2008. Dygnskostnaden är hög jämfört med andra KPB-kommuner och ger utrymme för 
förbättring. 
 
Utvecklingsarbetet pågår och att uppdraget anses delvis vara uppfyllt. 
 
Kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen: Även om målet har nåtts för hemtjänstverksam-
heten, har nämnden totalt sett inte nått målet. Arbetet för att nå målet måste fortsätta. 
 
Mål Följs upp 
Verksamheten ska bli kostnadseffektivare Definiera vilka parametrar vi av de 35 som fått i projektet  
till bibehållen servicenivå enligt 2/4/4-bes- jämförelser (SKL) som vi följer upp, samt sätta målnivåer  
lutet, d.v.s. 12 % av kostnadsmassan ska  för respektive parametrar. 
bort 2009-2011. Startvärde år 2008.  

Kvartalsvis avstämning med respektive nämnd där det 
redovisas hur nämnderna är på väg när det gäller kost-
nadsreduceringen. 
 
Följa upp respektive verksamhet i relation till standard-
kostnaden på vår nivå till denna. 

 
Inom ram för 2/4/6-programmet har under åren 2009-2010 bl.a. följande vidtagits: 
 
Kommunstyrelsen:  
 

• lämnat lokaler i f.d. kommunförrådet, 
• ej återbesatt tjänster (4,0 årsarbetare) inom ekonomi/administration och arbetsmarknadsarenan, 
• infört ny process för planering och genomförande av sammanträden, 
• hyrt ut lokaler och sålt tjänster till polisen, 
• minskat reskostnaderna tack vare fler resor med kollektiva färdmedel och färre med bil, 
• köp av telefonväxel när hyresavtal löpt ut. 
 
Målet för 2009-2010, 6 %, motsvarar 3,6 mnkr. Kommunstyrelsen nådde 5,0 % lika med 3,0 mnkr. 
Vissa åtgärder har i någon mån haft negativ effekt på verksamheterna, men inte på en icke hanterbar 
nivå. Målet för åren 2009-2010 har således inte uppnåtts. 
 
Bygg- och miljönämnden  

• rationaliserat administrativa rutiner, 
• förnyat avtal med jurist, 
• nytt avtal för kopiator. 
 
Åtgärderna beräknas ge årliga kostnadsminskningar på 125 tkr, vilket motsvarar 3,9 % av nämndens 
nettokostnader 2008. 
 
Nämnden nådde målet (2 %) för första året i 2/4/6-programmet, men har inte nått målet för andra året. 
 
Kultur- och fritidsnämnden  
 

• i väntan på ny kommunorganisation leds förvaltningen av en internt rekryterad avdelningschef, 
vars ordinarie tjänst inte har återbesatts, 

• 1,0 vakant bibliotekstjänst återbesattes endast med 0,75 tjänst, 
• sommarvikarie på biblioteket under enbart tre veckor i stället för fem veckor, 
• ändrade rutiner för inköp till café, 
• färre studiebesök och kurser, 
• stor återhållsamhet vid inköp av kontorsmaterial, 
• under bibliotekschefens tjänstledighet under årets sista månader, tillsattes en bibliotekarie som 

vikarie. 
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Åtgärderna under 2009-2010 motsvarar kostnadsminskningar på cirka 825 tkr. Målet, 6 %, motsvarar 
cirka 905 tkr. Negativa effekter som har uppstått när det gäller personalneddragningar är ökad sårbar-
het, risk för ohälsa och minskat utrymme för verksamhetsutveckling. 
 
Nämnden har inte riktigt nått målet 6 %. 
 
Socialnämnden:  
 

• varit restriktiv för deltagande i kurser, utbildningar och konferenser, 
• sänkt kostnaderna för sjukfrånvaron, 
• minskat personalkostnaderna genom ett effektivt utnyttjande av planeringssystemet TimeCare, 
• restriktiv bedömning vid återbesättningsprövning av tjänster, 
• sänkt kostnaderna för institutionsvården för vuxna missbrukare, 
• sänkt kostnaderna för institutionsvården samt familjehem för barn och unga. 
 
Åtgärderna bedöms inte påverka verksamheternas kvalitet och omfattning.  
 
Nämnden genomförde besparingar inom ramen för 2/4/6 programmet på 4,1 % år 2009 och under 
2010 beräknades besparingen uppgå till 2 % motsvarande knappt 1,5 mnkr. Totalt nådde nämnden 
ingen effekt 2010, då den förväntade kostnadsminskningen inom verksamheten institutionsvård och 
familjehem för barn och unga inte kunde minskas utan tvärtom ökade. 
 
För åren 2009-2010 nådde nämnden 4,1 % (5,5 mnkr) jämfört med målets 6,0 % (8,0 mnkr). 
 
Bedömning av måluppfyllelsen: Programmet har inte följts upp i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut. Uppföljningar mot standardkostnader och andra jämförelser saknas. Åtgärder som inte har 
påverkat omfattning och kvalitet har blandats med åtgärder som har haft sådan påverkan. Volym-
effekter har inte beräknats.  
 
Nämnderna totalt har för 2009-2010 bara nått 2,4 % (9,5 mnkr) av målets 6,0 % (23,3 mnkr). 
 
För att nå målet behöver andra och effektivare metoder och angreppssätt användas. 
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Uppdrag Följs upp 
Samtliga nämnder ska upprätta en plan för vilka åtgärder Del- och helårsvis 
nämnden kommer att vidta som bidrar till förbättrad folkhälsa 
samt hur detta ska genomföras och följas upp 
 
Kommunstyrelsen: Förslag till övergripande folkhälsoplan med riktlinjer för samtliga nämnder är på 
väg till fullmäktige – effekter av planen saknas ännu. 
 
Bygg och miljönämnden: En gemensam plan för hela kommunen har tagits fram för antagande i kom-
munfullmäktige, vilket innebär att nämnden inte upprättar egen plan. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har detta med i mål- och budgetdokumentet samt i verksamhetsplanen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden avvaktar kommunens övergripande folkhälsoplan 
 
Socialnämnden arbetar aktivt för att utveckla samverkan med landstinget och nämnden har tecknat ett 
avtal med landstinget för utveckling av närvård för att nå en förbättrad folkhälsa och en bättre vård.  
 
I överenskommelsen för en förbättrad hälsa så finns tre prioriterade områden: 
 
• Barn och familj 
• Vuxna 
• Äldre 
 
Överenskommelsen med landstinget om ett utvecklat Närvårdsarbete följs upp årligen.  
 
Bedömning av uppdragets uppfyllelse: Kommunstyrelsen föreslog i december 2010 fullmäktige dels att 
anta styrdokument för preventions- och folkhälsoarbete i Älvkarleby kommun, dels att inrätta ett 
preventions- och folkhälsoråd och dels att avsätta medel i budget 2011. Ärendet ska behandlas i 
fullmäktige i februari 2011. 
 
I avvaktan på denna folkhälsoplan har arbetet med fullmäktiges uppdrag bedrivits i bara begränsad 
omfattning och uppfyllelsen av uppdraget har därför varit dålig. 
 
Uppdrag Följs upp 
Samtliga nämnder ska utveckla arbetsformer och servicenivåer - 
liknande ”en väg in” 
 
Kommunstyrelsen: Planering pågår att i samband med omorganisationen inrätta ett medborgarkontor. 
 
Bygg- och miljönämnden: Samtliga ärenden registreras av nämndens registrator, som sedan skickar 
tillbaka en bekräftelse på mottagen handling. I bekräftelsen framgår vem som är handläggare av ären-
det. Uppdraget anses vara utfört. 
 
Kultur- och fritidsnämnden: Biblioteksreceptionen fungerar i stor utsträckning idag enligt formen ”en 
väg in”. All personal arbetar redan idag i största möjliga mån enligt arbetsformen. Nämnden anser att 
uppdraget är uppfyllt.  
 
Socialnämnden: Inom ramen för omorganisationen så pågår arbetet med att organisera ett medbor-
garkontor för hela kommunen och för all kommunal verksamhet.  
 
Resursgruppen är en samverkan mellan socialtjänst, skola och fritidsverksamhet med ambitionen att 
förbättra samarbetet mellan verksamheterna och förenkla kontakten med verksamheterna i form av 
”en väg in”. Utvecklingsarbetet pågår och uppdraget anses delvis uppfyllt.  
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Bedömning av uppdragets uppfyllelse: Nämnderna har i någon mån förenklat invånarnas kontakt med 
den kommunala förvaltningen. Uppdraget måste ses förvaltningsövergripande. ”En väg in” kan både 
vara ett fysiskt medborgarkontor och utbyggda e-tjänster. Nämnderna behöver tillsammans arbeta 
vidare med uppdraget. 
 
Uppdrag Följs upp 
Samtliga nämnder ska ha utarbetat förslag till kvalitetsdeklarationer -  
 
Kommunstyrelsen: Förslag är utarbetat men inte antaget då förslaget behöver revideras inför omorga-
nisationen. Uppdraget är inte utfört. 
 
Bygg- och miljönämnden: Förslag för kvalitetsdeklarationer för plan-, bygg- och miljöärenden finns 
framtagna. Eftersom en ny organisation är beslutad med en ny nämnd, så antogs inte deklarationerna 
av bygg- och miljönämnden, utan den kommande samhällsbyggnadsnämnden inväntas. Uppdraget är 
utfört. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har kvalitetsdeklarationer utarbetade för samtliga verksamheter.  
 
Socialnämnden: Arbetet och processen med att ta fram kvalitetsdeklarationer pågår inom vård och 
omsorg och individ- och familjeomsorg samt i arbetet med framtagande av förfrågningsunderlag för 
LOV. Utvecklingsarbetet pågår och uppdraget anses delvis uppfyllt. 
 
Bedömning av uppdragets uppfyllelse: Uppdraget kvarstår i stor utsträckning 2011 för nämnderna i 
den nya organisationen. 
  
Uppdrag Följs upp 
Samtliga nämnder ska för sina väsentliga verksamhetsområden - 
genomföra årliga brukarundersökningar för avstämning av kvali- 
teten. 
 
Kommunstyrelsen: De två senaste upplagorna av ”Kommunens kvalitet i korthet” ska redovisas för 
kommunfullmäktige som underlag för framtida prioriteringar. 
 
Bygg- och miljönämnden har tagit fram förslag på enkät. Enkäten skickas ut under hela 2011 tillsam-
mans med samtliga beslut om bygglov och beslut om bergvärmepumpar. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har under 2010 inte kunnat genomföra brukarundersökningar på grund av 
stor personalomsättning och nämnden har därför inte fullgjort uppdraget, men planerar att under 2011 
genomföra brukarundersökningar på biblioteket och fritidsgårdarna.  
 
Barn- och utbildningsnämnden: Trivselenkäter till alla elever genomförs årligen på alla skolområden 
och enkät angående samverkan till alla föräldrar/vårdnadshavare genomförs också årligen. Uppdraget 
bedöms vara uppfyllt. 
 
Socialnämnden: Inom ramen för det s.k. Gustavarbetet genomförs en årlig kvalitetsundersökning som 
vänder sig till alla kommuninnevånare som har insatser från vård- och omsorgsverksamheten. 
 
Kontinuitetsmätningar genomförs årligen inom vård- och omsorg. Individ- och familjeomsorgen plane-
rar för ett genomförande av brukarundersökningar. 
 
I samband med en ny utvärdering av Nätverkshuset under 2011 så kommer en brukarenkät att 
genomföras. 
 
Utvecklingsarbetet pågår och uppdraget anses delvis uppfyllt. 
 
Bedömning av uppdragets uppfyllelse: I huvudsak har uppdraget utförts. Det är väsentligt, att erfaren-
heter dras ur resultaten av undersökningarna och att påvisade brister åtgärdas. 
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Uppdrag Följs upp 
Idag finns det särskilt utvecklade metoder och program med vars Årligen genom antal pedagoger 
hjälp relationerna mellan barn och lärare kan stärkas. Det handlar som tagit del av metoderna 
bland annat om metoder som utvecklar lärarens förmåga att skapa 
en lugn och trygg inlärningsmiljö. Skolan bör utöka spridningen av 
evidensbaserade metoder som främjar relationen mellan lärare och 
elev som t.ex. KOMET som redan finns inom BUN.  
 
Skolan utvecklar former för handledning till personal. 
 
Barn- och utbildningsnämnden: Idag finns det särskilt utvecklade metoder och program med vars hjälp 
relationerna mellan barn och lärare kan stärkas. Det handlar om metoder som utvecklar lärarnas för-
måga att skapa en lugn och trygg inlärningsmetod. Som exempel kan nämnas KOMET, ART och re-
Pulse. 
 
I kommunen finns en KOMET-handledare (kommunikativ metod) som tidigare utbildat pedagoger inom 
denna evidensbaserade metod. Under våren började ytterligare två specialpedagoger sin utbildning 
för att kontinuerligt kunna fortbilda skolans personal. Metoden främjar relationen mellan lärare och 
elever. 
 
För elever med normbrytande beteende arbetar skolan med Metoderna ART och rePulse. 
 
Bedömning av uppdragets uppfyllelse: Uppdraget har uppfyllts. 
 
Uppdrag Följs upp 
Utbildning i folkhälsa under våren 2010. Kommunstyrelsen bjuder Efter genomförd utbildning  
in kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ledamöter samt genomförs en utvärdering som  
andra aktörer som kan vara av vikt i ett folkhälsoarbete för att utöka redovisas för kommunstyrelsen 
förståelsen och vikten av ett systematiskt folkhälsoarbete utifrån  
folkhälsopolicyn. 
 
Kommunstyrelsen: Utbildningen är genomförd, men är ännu inte utvärderad. 
 
Bedömning av uppdragets uppfyllelse: Uppdraget är inte fullt genomfört, då utvärdering saknas. Utvär-
dering ska ske snarast och enligt uppdraget redovisas för kommunstyrelsen. 
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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). Kommunhus’ dotterbolag 
Älvkarleby Fjärrvärme AB, ÄFAB, såldes per 31 
mars 2009 och ingår därför inte i redovisningen. 
Under 2010 likviderades Kommunhus.      
 
Därutöver ingår sedan 1 september 2008 Älv-
karleby Vatten AB (ÄVAB). ÄVAB ägs till största 
delen av Gästrike Vatten AB, men Älvkarleby 
kommun innehar en s.k. hembudsaktie, vilket 
innebär att kommunen kan betraktas ha ett av-
görande inflytande och bolaget ska alltså ingå i 
koncernkonsolideringen.  

Resultat 
Koncernens redovisade resultat uppgår 2010 till 
- 599 tkr efter skatt. (2009 redovisades ett 
resultat på 15,3 mnkr.) Resultaten för de enskil-
da bolagen framgår under respektive rubrik. 
 
Koncernens negativa resultatet till trots, är soli-
diteten oförändrat 41,4 %. För koncernen känns 
soliditeten betryggande och beror på 
Älvkarlebyhus mycket höga soliditet. 
 
Rörelsekapitalet har gått från -743 tkr till -13,2 
mnkr. Stor del av förändringen består av att del 
av anläggningslån inom AB Älvkarlebyhus som 
2009 bokfördes som långfristig skuld under 
2010 bokförts kortfristigt. Då det är osannolikt 
att delar av de kortfristiga skulderna ska 
regleras på mycket kort tid, utgör det negativa 
rörelsekapitalet inget hot. 
 
De långa skulderna minskade med 6,7 mnkr till 
244,5 mnkr. Anledningen står att finna i den i 
föregående stycke nämnda klassificering av 
kort  respektive långfristiga anläggningslån. 

Anställda 
Antalet månadsavlönade inom koncernen var 
vid årsskiftet 694 (712) vilket motsvarande cirka 
557 (601) årsarbetare. Kommunen har även 
haft timanställda motsvarande 61 (57) 
årsarbetare. Förändringen har skett inom 
kommunen. 

Bolagen 
AB Älvkarlebyhus 
Förvaltar fastigheter belägna i Skutskär, Älvkar-
leby, Lanforsen, Marma och Gårdskär. Bolaget 
sköter även förvaltningen av kommunens fas-
tigheter. Antalet lägenheter uppgick vid års-
skiftet till 1 043 (1 092) med en bostadsyta om  

 
 
cirka 64 548 m2 (67 152 m2).  Lokalytan uppgick 
till ca 16 305 m2 (17 137 m2).   
 
Fastighetsförvaltning av externa fastigheter 
uppgick till ca 42 000 m2 (oförändrat). 
 
Antal vakanta lägenheter uppgick vid årets slut 
till 31 (56), vilket motsvarar 3 % (5 %) av det 
uthyrningsbara beståndet. Den minskade 
vakansgraden är en effekt av en rivning av två 
flerfamiljshus med totalt 48 lägenheter. Utöver 
vakanta lägenheter fanns ett antal avställda 
lägenheter. Totalt hyresbortfall för lägenheter 
uppgick till 7 % (8 %) och trots minskningen bör 
det strukturella bortfallet minska ytterligare, vil-
ket också bolaget arbetar med. 
 
Den stränga och snörika vintern tillsammans 
med prishöjningar för el och värme, samt en 
förändrad taxekonstruktion för vatten och 
avlopp, bidrog till att kostnaderna väsentligt 
översteg föregående års kostnader.  
 
Investeringar i fastigheter uppgick under året till 
10,5 mnkr (4,3 mnkr). Största investeringen av-
såg ombyggnationen av Hårstagatan 3 (f.d. 
bowlinghallen) i Skutskär. I samband därmed 
gjordes också en nedskrivning av värdet med 
4,3 mnkr. 
 
Investeringar i maskiner och inventarier uppgick 
till 1,2 mnkr (0,6mnkr).  
 
Inga fastigheter avyttrades under året (2009 av-
yttrades fastigheter för 1,2 mnkr).  
 
Hyran höjdes 1 juli med i genomsnitt 2,25 % 
(2,79 %) för bostäder och lokaler, vilka inte har 
indexhyror. 
 
Trots en smärre försämring av soliditeten, 57,5 
% mot 58,2 % året innan, har AB Älvkarlebyhus 
en mycket solid ställning.  
 
Bolaget redovisar ett resultat före 
bokslutsdispositioner på - 3,6 mnkr. Efter 
bokslutsdispositioner på netto 550 tkr (främst 
upplösning av periodiseringsfond) och skatt 
redovisas ett resultat på -3,2 mnkr. 
 
Älvkarleby Kommunhus AB  
Bolaget började sin verksamhet 2001-05-09 
och har varit helägt av Älvkarleby kommun. 
Syftet med bolaget ska enligt bolagsordningen 
vara att äga och förvalta aktier och andelar som 
verkar inom Älvkarleby kommuns 
kompetensområden,  
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samt utföra tjänster för att tillgodose behov 
inom Älvkarleby kommuns samlade verk-
samhet. Bolaget bedrev ingen egen 
verksamhet. 
 
Bolaget var fram till 31 mars 2009 moderbolag i 
en koncern med det helägda dotterbolaget Älv-
karleby Fjärrvärme AB, ÄFAB, då ÄFAB såldes 
till Gävle Energi-koncernen och fusionerades 
med Bionär Närvärme AB. Med anledning av 
försäljningen likviderades Kommunhus AB un-
der 2010 och koncernen upphörde och till-
gångar och skulder reglerades mot kommunen. 
Kommunhus hade inga bokförda intäkter och 
kostnader under 2010.  
 
Älvkarleby Vatten AB 
Kommunens vatten- och avloppsverksamhet 
bedrivs sedan 2008 i ett koncernsamarbete 
med Gävle, Hofors och Ockelbo kommuner. 
Gävle kommun äger 70 % i moderbolaget 
Gästrike Vatten AB och övriga kommuner äger 
10 % vardera.  
 
Gästrike Vatten äger i sin tur anläggningsbolag, 
ett bolag för varje ingående kommun. Dock 
äger varje kommun en hembudsaktie (1 % av 
aktiekapitalet) i sitt eget anläggningsbolag.  
 
Älvkarleby Vatten AB är huvudman för den all-
männa vattenförsörjningen och avloppshante-
ringen i kommunen. Verksamheten består i att 
äga och förvalta de allmänna va-
anläggningarna i kommunen. Va-taxorna 
fastställs av Älvkarleby kommunfullmäktige. 
 
Några större vattenläckor har förekommit, 
främst på huvudledningen från Kronsågen, vilka 
har lett till bräddningar vid vattentornet och 
orsakat ökat utläckage. 
 
 
 
 
 

 
Älvkarleby Vatten redovisade 2010 ett resultat 
på 260 tkr (545 tkr). Bolagets styrelse föreslår, 
att vinsten används för återbetalning av del av 
det villkorade aktieägartillskott, som kommunen 
tidigare har lämnat för att täcka 2008 års förlust. 
 
Försåld volym vatten nådde inte upp till budge-
terad nivå. Dels beroende på att en storkund, 
Stora Enso i Skutskär, minskat sin förbrukning. 
Dels beroende på att försäljning till Gävle 
kommun har minskat då stora vattenläckor i Fu-
ruvik har lagats. För att undvika att redovisa ett 
negativt resultat begränsades i stället under-
hållsåtgärderna. 
 
Investeringarna 2010 uppgick till 6,5 mnkr (6,2 
mnkr) och avsåg förnyelse av befintliga va-
ledningar och investeringar i befintliga anlägg-
ningar ovan jord som verk och pumpstationer. 
 
En bidragsansökan, som har bifallits, lämnades 
in till Svenskt Vatten för delfinansiering av in-
satser för investeringar i energieffektiviseringar 
på reningsverket i Skutskär. Insatserna kommer 
att genomföras under våren 2011.  
 
Framtagandet av en va-strategi 2030 ska tas 
fram tillsammans med kommunen, för att arbeta 
fram långsiktigt hållbara va-lösningar. Planen 
kommer att ligga till grund för fortsatt förnyelse 
och underhållsarbete.  
 
Vattenresurserna måste säkerställas och skyd-
das för kommande generationers brukande. 
Vattenförordningen utgår från EUs 
vattendirektiv och delar landet i fem 
vattendistrikt beroende på vilken slutlig recipient 
som belastas. Det innebär, att verksamheten 
måste gå från ett lokalt och regionalt perspektiv 
till ett nationellt perspektiv. 
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  Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen
 Not 2009 2009 2010 2010
       
Verksamheternas intäkter 1 58 514 135 676 78 960 145 555
 - varav jämförelsestörande intäkter  1 750 0 11 743 0
Verksamheternas kostnader 2 -443 518 -495 051 -464 216 -525 956
Avskrivningar  -10 345 -21 018 -11 977 -27 619
Nedskrivningar   -61 -61 0 0
       
Verksamheternas nettokostnader -395 410 -380 453 -397 233 -408 020
       
Skatteintäkter  334 266 334 266 339 945 339 945
Kommunalekonomisk utjämning  51 831 51 831 57 954 57 954
Kommunal fastighetsavg.  14 294 14 294 14 781 14 781
Finansiella intäkter  3 734 478 1 362 383
Finansiella kostnader   -4 039 -5 334 -2 450 -5 694
       
Resultat före extraordinära poster 4 676 15 082 14 359 -651
       
Extraordinära intäkter       
Extraordinära kostnader       
       
Skattekostnader   190  52
       
ÅRETS RESULTAT  4 676 15 272 14 359 -599
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 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen
 Not 2009 2009 2010 2010

     
TILLGÅNGAR     
     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar 3     
   Mark, byggn o tekniska anläggn  190 338 494 670 198 230 454 177
   Maskiner och inventarier  10 036 13 952 11 624 66 551
Finansiella anläggningstillgångar 4 67 938 33 330 98 731 34 924
Summa anläggningstillgångar  268 312 541 953 308 585 555 652
     
Omsättningstillgångar 5    
Exploateringsfastigheter m.m.  40 40 1 945 1 945
Fordringar   33 085 34 218 30 526 37 910
Kortfristiga placeringar  848 848 903 903
Kassa och bank   62 733 80 241 43 193 57 689
Summa omsättningstillgångar  96 706 115 347 76 567 98 447
     
SUMMA TILLGÅNGAR  365 018 657 300 385 152 654 098
     
     
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER   
     
Eget kapital 6 106 326 271 798 120 685 270 654
Därav årets resultat  4 676 15 272 14 359 -599
     
Avsättningar     
Pensioner  16 646 16 646 24 803 24 803
Övriga avsättningar  555 555 1 617 1 617
Latent skatt  - 1 004 - 860
Summa avsättningar  17 201 18 205 26 420 27 280
     
Skulder     
Långfristiga skulder 7 147 460 251 205 158 300 244 535
Kortfristiga skulder 8 94 031 116 090 79 748 111 629
Summa skulder  241 491 367 295 238 048 356 164
     
SUMMA EGET KAPITAL,      
AVSÄTTNINGAR, SKULDER  365 018 657 300 385 152 654 098
      
      
      
Ansvarsförbindelser för pensioner 9 214 413 214 413 205 378 205 378
Borgensförbindelser 10 111 166 7 573 100 746 7 550
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   Kommunen Koncernen
  Not 2010 2010
      
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     
      
Årets resultat  14 359 -599
Justering för avskrivningar  11 977 27 619
Justering för nedskrivningar  0 0
Justering för gjorda/ianspråkt 
avsättningar  9 218 9 075
Övriga ej likvidpåverkande poster   -575
      
Medel från verksamheten före      
förändring av rörelsekapital  35 554 35 520
      
Ökning/minskning kortfristiga 
fordringar  2 559 -3 692
Ökning/minskning förråd och varulager  -1 905 -1 905
Ökning/minskning kortfristiga skulder  -14 283 -4 461
         
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  21 925 25 463
      
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
      
Investering i materiella anl tillgångar  -21 457 -39 694
Investering i finansiella anl. tillgångar  -27 073 -1 588
Försäljning finansiella anl. tillgångar     
          
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten  -48 530 -41 282
      
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
      
Ökning/minskning av långfristiga 
skulder  10 840 -6 670
Ökning/minskning långfristiga 
fordringar  -3 720 -6
         
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten  7 120 -6 676
     
      
ÅRETS KASSAFLÖDE (inkl kortfr 
plac)  -19 485 -22 497
      
Likvida medel vid årets början  63 581 81 089
Likvida medel vid årets slut  44 096 58 592
      
Årets kassaflöde enligt 
balansräkningen  -19 485 -22 497
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    Koncernen Koncernen
  2009 2010

Not 1 Verksamheternas intäkter     
 Älvkarleby kommun 58 514 78 960
 AB Älvkarlebyhus 87 011 87 842
 Älvkarleby Vatten AB 22 747 22 879
 Älvkarleby kommunhus AB 11 862  
  - eliminering koncerninterna transaktioner -44 458 -44 127
 Summa koncernens intäkter  135 676 145 555
    

Not 2 Verksamhetens kostnader     
 Älvkarleby kommun -443 518 -464 216
 AB Älvkarlebyhus -76 696 -76 376
 Älvkarleby Vatten AB -17 272 -17 851
 Älvkarleby kommunhus AB -2 023  
  - eliminering koncerninterna transaktioner 44 458 32 487
 Summa koncernens kostnader -495 051 -525 956
    

Not 3 Materiella anläggningstillgångar     
 Mark, byggn. o tekniska anläggn., maskiner & inventarier   
 Älvkarleby kommun 200 374 209 855
 AB Älvkarlebyhus 244 997 244 813
 Älvkarleby vatten AB 63 251 66 060
 Summa materiella anläggningstillgångar koncernen 508 622 520 728
    

Not 4 Finansiella anläggningstillgångar     
    
 Aktier, andelar, obligationer och värdepapper   
 Älvkarleby kommun 10 988 38 061
 AB Älvkarlebyhus 1 438 1 438
 Kommunhus AB 28 135 -
 - eliminering koncerninterna poster -7 651 -5 001
 Summa aktier, andelar, obligationer mm  koncernen 32 910 34 498
    
 Långfristiga fordringar    
 Älvkarleby kommun: 56 950 60 670
 - eliminering koncerninterna poster -56 530 -60 244
 Summa långfristiga fordringar koncernen 420 426
    
 Summa finansiella anläggningstillgångar koncernen 33 330 34 924
    

Not 5 Omsättningstillgångar     
 Exploateringsfastigheter, förråd mm   
 Älvkarleby kommun 40 1 945
    
 Kortfristiga fordringar   
 Älvkarleby kommun 33 085 30 526
 AB Älvkarlebyhus 7 831 7 977
 Älvkarleby vatten AB 3 095 5 222
 - eliminering koncerninterna poster -9 793 -5 815
 Summa kortfristiga fordringar koncernen 34 218 37 910
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    Koncernen Koncernen
  2009 2010

 Kassa och bank samt kortfristiga placeringar   
 Älvkarleby kommun 63 581 44 096
 AB Älvkarlebyhus 17 407 14 496
 Älvkarleby vatten AB 0 0
 Kommunhus AB 101 0
 Summa kassa, bank m.m. koncernen 81 089 58 592
    

 Summa omsättningstillgångar koncernen 115 347 98 447
    

Not 6 Eget kapital     
 Ingående eget kapital  256 804 271 798
 Justering EK ÄFAB -261 -
 Grundfond AB Älvkarlebyhus -17 -
 Återbetalning villkorat aktieägartillskott  -545
 Årets resultat 15 272 -599
 Utgående eget kapital 271 798 270 654
    

Not 7 Långfristiga skulder     
 Älvkarleby kommun 147 460 158 300
 AB Älvkarlebyhus 93 985 86 235
 Älvkarleby vatten AB 59 402 60 244
 Kommunhus AB 9 760   
 - eliminering koncerninterna poster -59 402 -60 244
 Summa långfristiga skulder koncernen 251 205 244 535
    

Not 8 Kortfristiga skulder     
 Älvkarleby kommun 94 031 79 748
 AB Älvkarlebyhus 18 495 27 019
 Älvkarleby vatten AB 9 171 10 678
 Kommunhus AB 4 186 0
 - eliminering koncerninterna poster -9 793 -5 815
 Summa kortfristiga skulder koncernen 116 090 111 629
    

Not 9 Ansvarsförbindelser för pensioner     
     
 Se not 25 till Älvkarleby kommuns årsredovisning.   
    

Not 
10 Borgensförbindelser     

 Älvkarleby kommun   
 Kommunalt förlustansvar 40 % av låneskulden 352 180
 Bostadsrättsföreningar 6 152 6 091
 Övriga borgensförbindelser 911 1 120
 AB Älvkarlebyhus   
 Fastigo 158 159
 Summa borgensförbindelser 7 573 7 550
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  Koncernen  Koncernen 
  2009 2010
    
Rörelsekapital -744 -13 182
    
Anläggningskapital 272 542 284 697
    
Eget kapital 271 798 270 654
    
Balanslikviditet (%) 99 88
    
Soliditet (%) 41 41
    
Eget kapital per invånare i kronor 29 973 29 860
    
Lån i banker och andra kreditinstitut 257 605 256 320
därav bokfört som kortfristig skuld 6 400 11 785
    

Lån per invånare i kronor 28 408 28 158
    
    

Verksamhetspartners 
        
Kommunal verksamhet som under 2010 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 2010 års bokföring och bokslut har lagen 
tillämpats. Nedan följer en kort beskrivning av 
vissa principer som påverkar bokslut och redo-
visning. 
 
Leverantörsfakturor på väsentliga belopp som 
inkommit efter årsskiftet men är hänförliga till 
redovisningsåret, har skuldbokförts och 
belastar 2010 års redovisning. 
 
Kostnadsräntor hänförliga till redovisningsåret 
har skuldbokförts och belastar 2010 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 
procentuellt personalomkostnadspålägg i sam-
band med löneredovisningen. Personalomkost-
nadspålägg har interndebiterats 
förvaltningarna med följande procentpåslag: 
förtroendevalda och uppdragstagare 32,82 % 
och anställda på kommunala avtalsområdet 42 
%. 
 
Anläggningstillgångarna är upptagna till an-
skaffningsvärde minus investeringsbidrag, för-
säljningar och gjorda avskrivningar. 
 
2008 bytte kommunen redovisningsprincip när 
det gäller avskrivning av anläggningstillgångar. 
Avskrivningar påbörjas nu, i enlighet med RKR 
11:1, månaden efter det att tillgången tagits i 
bruk. (RKR = Rådet för Kommunal Redovis-
ning.) 
 
Avskrivningarna beräknas på anskaffnings-
värde minus investeringsbidrag. Avskrivnings-
tiderna ligger inom de intervall som föreslås av 
RKR.   
 
Samtliga av kommunens leasingavtal klassi-
ficeras idag som operationella. Upplysningar 
om årets leasingavgifter samt framtida 
åtaganden, enligt de avtal som finns tecknade 
idag, lämnas i not. 
 

 
Samtliga av kommunens placeringsmedel är 
klassificerade som omsättningstillgångar och 
är värderade till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. 
 
Intjänande av semester redovisas månadsvis 
under verksamhetens kostnader i resultaträk-
ningen och uttagen semester redovisas i ba-
lansräkningen.  
 
Årets avsättning för pensioner redovisas i 
resultaträkningen samt även löneskatt på den-
samma med 24,26 %. Pensionsåtaganden 
enligt avtal före 1998 återfinns som ansvarsför-
bindelse. 
 
Investeringar ska ha en varaktighet på minst 3 
år och utgift på minst 0,5 prisbasbelopp.  
 
Den kommunalskatt som är bokförd i 2010 års 
bokföring avser slutavräkning för 2009, 
preliminära kommunal skattemedel för år 2010 
och prognos för slutavräkning för 2010. 
 
Jämförelsestörande poster särredovisas, när 
detta förekommer, i not till respektive post i 
resultaträkningen. Som jämförelsestörande 
betraktas poster som är sällan förekommande 
och överstiger 10 mnkr. Dessutom redovisas 
alltid kommunens realisationsvinster som 
jämförelsestörande. 
 
Vid avvikelser i redovisningsprinciper mellan 
kommunen och de kommunala bolagen, är det 
den kommunala principen som används i den 
sammanställda redovisningen  
 
Redovisningsmodell 
Nedan beskrivs redovisningsmodellens olika 
delar och sambandet mellan dessa. I driftredo-
visningen beskrivs de enskilda verksamhe-
ternas budgeterade respektive redovisade 
kostnader och intäkter.  
 
Resultaträkningen utgår från intäkterna och 
kostnaderna i driftredovisningen sedan dess 
summor justerats med interna poster.  
 
Investeringarna redovisas nämndvis. Investe-
ringsredovisningen summeras till posten netto-
investeringar. Det är därmed en specifikation 
av samma post i kassaflödesanalysen. 
 
Resultaträkningen redovisar intäkter och 
kostnader samt visar hur förändringen av eget 
kapital uppkommit. Denna förändring kan 
också erhållas genom att jämföra eget kapital 
mellan två redovisningsår.  Undantag från 
detta kan uppkomma vid byte av 
redovisningsprinciper, när direktbokföring mot 
eget kapital kan förekomma.  



Redovisningsprinciper 
 

 

 61 
 

 
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 
finansiella ställning vid en viss tidpunkt. Här 
redovisas hur kommunens kapital har använts 
och hur det har anskaffats. Kapitalet används 
till olika slags tillgångar som finansieras 
antingen av skulder och/eller eget kapital. 
 
Balansräkningens tillgångssida uppdelas i om-
sättningstillgångar och anläggningstillgångar. 
Omsättningstillgångar består av likvida medel 
och tillgångar som på kort tid kan omvandlas 
till likvida medel. Anläggningstillgångar är fast 
och lös egendom avsedd för stadigvarande 
innehav t.ex. byggnader, maskiner och fordon. 
 
Skulderna uppdelas i långfristiga respektive 
kortfristiga skulder beroende på skuldernas 
löptid.  Med kortfristiga avses i princip sådana 
som förfaller inom ett år från balansdagen.   
 
Eget kapital är differensen mellan tillgångar 
och skulder och indelas i rörelsekapital och 
anläggningskapital.  
 
Under avsättningar redovisas avsättning för 
pensioner, omstruktureringskostnader m.m. 
 
Rörelsekapitalet är skillnaden mellan 
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 
Anläggningskapital är bundet kapital i 
anläggningar och utgör skillnaden mellan 
anläggningstillgångar och långfristiga skulder. 

 
DRIFTREDOVISNING 
Budgeterade och redovisade kostnader och  
intäkter för löpande verksamhet. 
 
 
 
RESULTATRÄKNING 
Intäkter - Kostnader  
= förändring av eget kapital 
 
 
 
BALANSRÄKNING 
Anläggningstillgångar 
Omsättningstillgångar 
Eget kapital 
Avsättningar 
Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 
 
 
 
KASSAFLÖDESANALYS 
Tillförda likvida medel - använda likvida medel 
= Förändring av likvida medel 
 
 
 
INVESTERINGSREDOVISNING 
Nettoinvesteringar  
= årets investeringar - investeringsbidrag. 
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Anläggningstillgång 
En tillgång som ska användas permanent i 
verksamheten. t.ex. fastigheter, maskiner och 
bilar. 
 
Avskrivning 
En kostnad som ska motsvara tillgångens 
värdeminskning. Dessa kostnader för 
tillgången fördelas över det antal år som 
avskrivningstiden är vald att ske. En maskin 
som köptes för t ex 100 000 kronor och 
avskrivningen sker på fem år, blir 
avskrivningen 20 000 kronor år (100 000/5). 
 
Avsättning 
Pengar sätts av för en skuld som uppstått men 
som ännu inte behöver betalas. Denna 
reservation görs för t ex skatteskulder som ska 
betalas. Vanligt är bl a att pengar för att betala 
pensioner till personalen i framtiden avsätts. 
 
Balansräkning 
Visar värdet på kommunens tillgångar, skulder 
och eget kapital, som det var på sista dagen 
för året. Den dagen benämns också 
balansdagen. 
  
Bokslutsdisposition  
För att påverka det redovisade resultatet görs 
olika omflyttningar i resultaträkningen, som i 
sin tur då påverkar inkomstskatten. Civil- och 
skatterättsliga regler styr hur dessa 
omflyttningar får ske. 
 
Extraordinär intäkt/kostnad 
Intäkter och/eller kostnader som påverkar 
resultatet men inte anses normala för 
verksamheten. 
 
Finansiell 
Betyder att det handlar om pengar och dess 
värde. 
 
Finansnetto 
Skillnaden mellan finansiella intäkter och 
finansiella kostnader, det vill säga ränteintäkter 
och räntekostnader. 
 
Intäkt 
Är försäljningsvärdet av de prestationer (varor 
och tjänster) som levererats eller utförts under 
en viss tidsperiod. 
 
Kapitalvinst och kapitalförlust 
Uppstår genom att tillgångarnas värden 
förändras. Kapitalvinst uppstår t ex om en aktie 
säljs till ett högre pris än den köpts för. 

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