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Bokslutet redovisar ett negativt resultat på 10,4 
mnkr vilket är långt under det budgeterade 
resultatet och också betydligt sämre än de 
prognoser som presenterats under året. Det är 
också långt under den nivå vi behöver ha för 
att långsiktigt klara exempelvis de investe-
ringar vi behöver göra för framtiden. 
 
Liksom tidigare år är det den samlade 
kostnaden för individ- och familjeomsorg, dvs. 
försörjningsstöd och olika typer av placeringar, 
som legat på en oacceptabelt hög nivå.  
 
Vi såg också under året en ökad kostnads-
massa inom vård och omsorg.  
 
Detta ställer självklart krav på oss inför 
framtiden.  
 
Effektivitet är viktigt med tanke på de stora 
ekonomiska utmaningar som kommunen står 
inför.  
 
Vi måste fokusera på vårt förbättringsarbete, 
där målet är att säkerställa att vi gör rätt saker 
på rätt sätt, på rätt plats och i rätt tid.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyr-
elsen redovisade positiva budgetutfall.  
 
Den alltmer ökande bostadsbristen framförallt i 
Uppsala län har gjort att vi äntligen börjat 
planera för nyproduktion. Det har inte byggts 
lägenheter i flerbostadshus på många år och 
kötiden för att få en lägenhet idag börjar bli 
lång. Jag ser fram emot kommande bostads-
planering! 
 
Vi har genom olika satsningar inom skolan nått 
goda resultat, det ska vi jobba vidare på. Vi 
skall vara stolta över det och de arbetsinsatser 
som varje dag görs för våra barn av pedagoger 
och övrig personal inom skolan. 
 
Våra framtida utmaningar ligger i att utveckla 
Älvkarlebykommun i positiv riktning, satsa på 
skolan, fritidsaktiviteter för alla, bygga 
attraktiva bostadsområden i en hanterlig takt, 
ta vara på möjligheterna med närheten till 
tillväxtregionen Uppsala och utveckla sam-
arbetet med andra kommuner.  
 
Få en väl fungerande kollektivtrafik, minska 
arbetslösheten och minimera behovet av 
försörjningsstöd. 
 
 
 
 
 

 
Allt detta samtidigt som vi skall ha fortsatt 
positiv näringslivsutveckling och ordning och 
reda på ekonomi som är grundstenar för vår 
välfärd. 
 
Vi har en fortsatt positiv befolkningsutveckling i 
kommunen och den 31 december 2014 var 
invånarantalet 9164 personer.  
 
2014 var ett speciellt år som inte utan 
andledning kallades supervalåret. I maj 
genomfördes EU valet och i september skedde 
valet till riksdag, landsting och kommun.  
 
Närmsta tiden efter riksdagsvalet blev som 
bekant ganska ovisst och det var svårt att sia 
om framtiden.  
 
Trots det resultat vi har så finns det många 
starka krafter i kommunen och jag är övertygad 
om att vi tillsammans kommer att kunna möta 
framtida utmaningar! 
 
Vi har en mycket engagerad personal inom 
kommunens olika verksamheter och jag vill 
rikta ett stort tack till alla för er insatts under 
2014. Jag vill också rikta ett tack till 
kommunens förtroendevalda för ett gott arbete! 
 
Marie Larsson 
Kommunstyrelsens vice ordförande 
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Omvärlden 

Konjunkturen 

En viss konjunkturvändning i världsekonomin har 
börjat skönjas, även om signalerna inte är entydiga. 
Samtidigt som tillväxten i USA och Storbritannien 
ligger kring 3 procent är tillväxten i Euroländerna 
fortsatt mycket svag. I USA, Storbritannien och 
Tyskland har arbetslösheten återgått till mer 
normala nivåer. Men i flera andra länder verkar 
arbetslösheten ha fastnat på höga nivåer. Det 
ekonomiska läget I Europa har försvagats. Både 
internationell och svensk ekonomi har uppenbara 
drag av otakt. Trots det fortsätter sysselsättning och 
arbetade timmar öka i god takt. Även arbetskraften 
växer snabbt, vilket innebär att arbetslösheten 
envist ligger kvar på cirka 8 procent. 

I denna spretiga bild klarar sig skatteunderlaget 
förvånansvärt bra, med reala ökningar runt 2 
procent åren 2015 och 2016, främst tack vare den 
starka ökningen av arbetade timmar.   

I ”Swedbank Economic Outlook” skriver banken: ”Vi 
förväntar oss att den globala tillväxten återhämtar 
sig 2015 och 2016 efter att farten överraskande 
dämpades mot slutet av 2014. Det var främst i 
Euroområdet som konjunkturcykeln försvagdes, 
men indikatorerna pekar nu mot att tillväxten åter tar 
fart med stöd av ECB:s program för köp av 
tillgångar. 

De positiva signalerna i ekonomin är den stora 
stimulansen i penningpolitiken från ECB, 
tillväxtuppgången i USA och effekterna av lägre 
energipriser. På den negativa sidan finns de 
geopolitiska spänningarna i Ryssland, Ukraina och 
Mellanöstern.  

Även om vi reviderar ned tillväxtprognosen för den 
svenska ekonomin till 2,2 procent för 2015 stärks 
tillväxten under 2016 och når en årstakt på nästan 3 
procent. 

Arbetsmarknaden har uppvisat fortsatt positiv 
utveckling under 2014. Sysselsättningen ökade med 
ca 1,5 procent och antalet arbetade timmar med 
närmare 2 procent. Sysselsättningen i närtid 
förväntas öka med mellan 1-1,5 procent per år 
under de kommande åren. Men samtidigt fortsätter 
arbetskraften att öka vilket medför att 
arbetslösheten biter sig kvar kring 8 procent. Först 
under 2016 förväntas arbetslösheten närma sig 7,5 
procent. Under de senaste åren har arbets-
marknaden breddats betydligt bl.a. har deltagandet 
från äldre och utrikes födda ökat kraftigt. Detta är 
positivt för Sveriges möjligheter att möta de 
demografiska utmaningarna men ställer också stora 
krav på en jobbskapande ekonomisk politik. 

 

 

 

 

Svensk ekonomi har klarat sig förhållandevis väl, 
bl.a. beroende på god inhemsk konsumtion med 
fortsatt starka offentliga finanser. BNP-utvecklingen 
har varit svag det senaste året, men ändå har anta-
let sysselsatta fortsatt att öka liksom antalet arbeta-
de timmar. Däremot befinner sig fortfarande 
arbetslösheten på en besvärande nivå.     

Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) bedömer att kommunsektorn (kommuner och 
landsting sammantagna) under 2014 kommer att 
redovisa ett ekonomiskt resultat på 9 miljarder 
kronor (mdkr). Resultatet motsvarar 1,1 procent av 
skatter och bidrag.  

SKL skriver vidare: ”Kommunernas kostnader 
förväntas öka snabbt de kommande åren mot 
bakgrund av bland annat den demografiska 
utvecklingen. Enligt preliminära siffror kommer 
skatten att höjas i 25 kommuner år 2015, som mest 
med 80 öre. Den genomsnittliga skattesatsen ökar 
med 5 öre, till 20,63. Under 2015 bedöms resultatet 
falla till 5 miljarder för kommuner och landsting 
sammantaget. 

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

I rapporten ”Välfärdstjänsternas utveckling 1980-
2012 – Ökade resurser och växande behov” visar 
SKL, att 2012 uppgick kommunsektorns samman-
tagna kostnader till 760 miljarder kronor, mdkr. 1980 
uppgick kostnaderna till 478 mdkr omräknat till 2012 
års priser och löner. Ökningen på 282 mdkr motsva-
rar en genomsnittlig tillväxt med 1,5 % per år. Under 
samma tid ökade befolkningen årligen med i genom-
snitt 0,4 %. Kostnadsökningen har alltså under pe-
rioden legat på ungefär 1 procentenhet över befolk-
ningstillväxten. Även om man tar hänsyn till att olika 
åldersgrupper kostar olika mycket i kommunal servi-
ce och räknar med de olika gruppernas tillväxt, så 
blir resultatet detsamma. Svenskt Näringslivs sam-
hällsekonomiska analys ”Skattesänkningar och of-
fentliga resurser – Resurser till vård, skola och om-
sorg” kommer också till resultatet att resurserna har 
ökat. 
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Intressant att notera är att brukare av välfärdstjäns-
ter är betydligt mer positiva till servicen, än vad icke 
brukare är. (Källa: Dagens Samhälle nr 6/2014.) En-
ligt Torbjörn Sjöström, vd för opinionsinstitutet No-
vus, beror detta på att media, utan att förvanska 
sanningen, kan ge en snedvriden bild, genom att 
aldrig ge perspektiv och helhet åt det som beskrivs. 
Här står kommunsektorn inför en pedagogisk utma-
ning.  

Älvkarleby kommun 

Befolkning 
Invånarantalet, som gick ned åren 2011-2012, har 
sedan ökat under 2013 och 2014 med 73 resp. 37 
invånare och uppgick vid årsskiftet till 9 169. För tio 
år sedan, 31 december 2004, uppgick befolkningen 
till 9 041 invånare. 
 

 
 
Flyttnings- och födelsenetto 2014 

Under året flyttade 611 (575) personer in i kommu-
nen och 559 (478) flyttade ut, vilket ger ett flyttnings- 
netto på 52 (97) personer. Under året föddes 85 
(76) och 101 (100) avled.  

Näringsliv och arbetsmarknad 
Under 2014 nyregistrerades 46 (23) nya företag i 
kommunen, varav 17 (8) var aktiebolag. En 
nyregistrering behöver inte betyda ett nytt företag, 
utan kan innebära ändrad bolagsform, t.ex. från 
handelsbolag till aktiebolag.  Nyetableringen är 
genom åren relativt låg jämfört med många andra 
kommuner.  

Det totala antalet företag ligger på cirka 420. Åtta av 
dessa har fler än tjugo sysselsatta och cirka 380 
sysselsätter färre än fem. Knappt 25 % av företagen 
ägs och/eller drivs av kvinnor.  

Antalet öppet arbetslösa (16-64 år) i kommunen 
steg under 2014 återigen efter en nedgång under 
2013 och uppgick i december till 210 (200) 
personer.  Däremot minskade antalet i öppen ar-
betslöshet i mer än sex månader från 56 till 52. An-
talet sökande i program med aktivitetsstöd 
minskade under året, 229 personer i december 
2014 jämfört med 267 personer ett år tidigare. Totalt 
minskade antalet arbetslösa och personer i program 
från 467 i december 2013 till 439 samma månad 
2014. Det är vanligtvis fler män än kvinnor som är 

arbetslösa och inskrivna i program och detta förs-
tärktes under 2014.  

Bland ungdomar 18-24 år ökade antalet öppet ar-
betslösa något och uppgick i december 2014 till 39 
(37) st. Antalet inskrivna ungdomar i program mins-
kade kraftigt från 108 till 90.  

Nedanstående tabell visar arbetslösheten i decem-
ber 2014, personer 16-64 år. 

Arbetslösa  Älvkarleby Uppsala län Riket 

Öppet 5,0 % 3,3 % 4,4 % 
I program 5,3 % 2,2 % 3,7 % 
Totalt 10,3 % 5,5 % 8,1 % 

 
Källa: Arbetsförmedlingen 

Den öppna arbetslösheten ökade något 2014 
medan de i program minskade i Älvkarleby kom-
mun. Totalt så har arbetslösheten minskat i såväl 
Älvkarleby kommun som länet och i riket. Minsk-
ningen gäller i både absoluta tal som procent av den 
arbetsföra befolkningen.  

För att motverka arbetslösheten och verka för högre 
sysselsättning, arbetar kommunen att tillsammans 
med företagare utveckla näringslivet i kommunen 
med bl.a. företagarfrukostar och företagarföreningar. 
Som ytterligare ett led i detta arbete har en tillväxt-
strategi arbetats fram.  

Från och med 2014-09-01 arbetar Arbetsmarknad 
och Integration i samverkan med Landstinget 
Uppsala län, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan med att implementera och 
utveckla arbetssätt och samverkansmetoder från 
projektet Växthuset II, i en samordnad arbetslivs-
inriktad insats med behovsanpassat stöd. Mål-
gruppen för insatsen är kommunmedborgare från 16 
år som bedöms ha behov av de medverkande orga-
nisationernas parallella samverkansinsatser.  

Syftet är att möjliggöra för målgruppen att öka sin 
förmåga att uppnå egen försörjning. Insatsen 
finansieras med stöd av Samordningsförbundet 
Uppsala län. Mätning av insatsens resultat sker 
årligen och redovisas i Kommun- och landstings-
databasen, KOLADA. Antal remitterade 2014 var 38 
personer, varav 29 är pågående, 15 män och 14 
kvinnor.  

Satsningen på ”Särskild anställning” för personer 
som uppbär försörjningsstöd har gett resultat. För 
närvarande är 14 personer i anställning. Sju 
personer har avslutat sin ”Särskilda anställning” och 
av dessa har 4 personer gått vidare till annan form 
av anställning. 

Inflödet från Arbetsförmedlingen för personer inom 
jobb- och utvecklingsgarantin har minskat, vilket 
påverkat resultatet för AmI. 



Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt 
 

4 
  

Verkstad och service har utfört flera stora flyttningar 
inom kommunens organisationer, enklare 
ombyggnationer samt snickeri- och måleriarbeten. 

Infrastruktur 

Sedan Upptåget 2006 började trafikera sträckan Ti-
erp-Gävle, har turtätheten utökats och senast sked-
de en utökning under 2014. En begränsande faktor 
för utökad person- och godstrafik är avsaknaden av 
dubbelspår mellan Skutskär och Furuvik. 
Trafikverkets ursprungliga tidplan för byggandet av 
dubbelspår har i omgångar skjutits framåt i tiden, vil-
ket har väckt frustration i regionen. Enligt Trafikver-
kets plan kommer inkoppling av dubbelspåret att 
ske våren 2016. 

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

Kommunens bostadsbolag, AB Älvkarlebyhus, ge-
nomförde under året en ombyggnation av en 
förskola som gav 5 nya lägenheter i Älvkarleby. 
Under våren 2015 slutar deras vd Eva Henebäck 
och ersätts av Håkan Karlsson. 

Politisk sammansättning 

Nedanstående tabell visar den politiska samman-
sättningen i kommunfullmäktige föregående och in-
nevarande mandatperiod. Vid senaste valet skedde 
relativt stora förändringar i Älvkarleby kommun. 
 

Parti 2010-2014 2014-2018

Socialdemokraterna 14 13
Moderaterna  5 4
Kommunens Väl 4 4
Folkpartiet Liberalerna 1 -
Vänsterpartiet 2 2
Sverigedemokraterna 2 5
Centerpartiet 2 2
Kristdemokraterna - -
Miljöpartiet 1 1
Antal mandat 31 31

 

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 

En redogörelse för uppfyllelse av fullmäktiges mål 
och uppdrag sker i bilaga 1 i årsredovisningen. 
Nedan ges bara en kort reflektion över ett av målen.  

Mål: Behörighet till gymnasiet 

Enligt målformuleringen ska alla elever som går ut 
gymnasiet ha behörighet till gymnasiet. Under en tid 
har resultaten i skolan varit klart otillfredsställande. 
Fokus i skolarbetet har nu tydligare riktats mot upp-
fyllelse av ställda kunskapsmål. Under 2013 ökade 
behörigheten till nationella gymnasieprogram från 
73 % 2012 till 82 % 2013 för att åter minska till 76 % 
2014 (riket: 87 %). I övrigt nåddes en positiv 
utveckling av resultaten i skolan. Detsamma gäller 
ämnesprovet i naturorienterade ämnen. Undervis-
ningen i NTA (Natur och Teknik för Alla) av utbilda-
de NTA-lärare i de lägre årskurserna har troligtvis 
bidragit till detta. Elevernas resultat i årskurs 9 visar 
på förbättringar i engelska. Där märks även en liten, 
men inte tillräcklig, förbättring i matematik.  

Ekonomisk översikt 

Årets resultat 

Kommunen redovisade 2014 ett ekonomiskt resultat 
på -10,4 miljoner kronor (mnkr) (budget uppgick till + 
5,0 mnkr). (2013 redovisades ett resultat på 3,7 
mnkr.) Detta är i underkant för vad som kan 
betraktas som god ekonomisk hushållning, om man 
följer schablonen om ett resultat på 2 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämnings-
bidrag, vilket för Älvkarleby kommun innebär cirka 
9,1 mnkr.  

Det är värt att notera ett par större ingångposter, 
som påverkade resultatet 2013: 

- Med anledning av den reformerade sjukförsäkrin-
gen, har  kostnaderna  för avtalsförsäkringarna sjun-
kit avsevärt. AFA Försäkring, som administrerar av-
talsförsäkringarna, har därför blivit mycket välkonso-
liderat. Styrelsen för AFA beslutade därför att under 
2013 återbetala inbetalade premier för åren 2005-
2006. För Älvkarleby innebar detta en intäkt på 6,9 
mnkr under 2013. 2012 återbetalades inbetalade 
premier för 2007-2008, 7,0 mnkr. Under 2014 
gjordes inga återbetalningar av premier. 

För 2014 gjordes ingen förändring av den så kallade 
diskonteringsräntan för beräkning av nuvärdet av 
kommunsektorns pensionsförpliktelser. Däremot 
sänktes diskonteringsräntan 2013 vilket då innebar 
en ökad kostnad med 3,4 mnkr. 
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Balanskravet 

Kommunallagen kräver att om kostnaderna översti-
ger intäkterna, ska resultatet regleras under de kom-
mande tre åren, så att det egna kapitalet återställs. 
Inget underskott från tidigare år återstod att balan-
sera 2014. Då 2014 års resultat är negativt, måste 
detta underskott balanseras under de kommande tre  
åren. Nedan följer en beräkning av balanskravs-
resultatet. Belopp i tusental kronor. 
Årets resultat -10 391 
Samtliga realisationsvinster -254 
Realisationsvinster enligt undantags- 
möjlighet 0 
 Realisationsförluster enligt undantags- 
möjlighet 0 
Orealiserade förluster i värdepapper 0 
Återföring av orealiserade förluster 
i värdepapper 0 
 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -10 645 
 

Medel till/från resultatutjämningsreserv 0 
 

Årets balanskravsresultat -10 645 
 
Resultatutjämningsreserv 

Från 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet 
att under vissa betingelser reservera delar av ett 
positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). 
Denna reserv kan sedan användas för att utjämna 
intäkter över en konjunkturcykel. RUR är frivillig att 
tillämpa och de kommuner och landsting som tänker 
göra det, måste besluta om hur reserven ska hante-
ras. Resultatutjämningsreserverna gör det möjligt att 
på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskot-
tet i goda tider och sedan använda medlen för att 
täcka underskott som uppstår till följd av lågkonjunk-
tur. En möjlighet infördes även att reservera över-
skott upparbetade under räkenskapsåren 2010-
2012. Den möjligheten finns inte för Älvkarleby, då 
kommunen saknar balanskravsresultat att reservera 
för de åren. 

Älvkarleby kommun antog i september 2013 riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning och hantering av  
 

resultatutjämningsreserv. Älvkarleby kommun får 
reservera högst ett belopp motsvarande den del av 
årets resultat efter balanskravsjusteringar som 
överstiger två procent av summan av skatteintäkter 
samt generella statsbidrag och utjämning, vilket 
2013 uppgick till 8 747 tkr, medan balanskravsresul-
tatet stannade vid 7 089 tkr för 2013. För 2014 
redovisar kommunen ett negativt balanskravsresul-
tat.  Enligt KRL 4:4 ska kommunen i förvaltnings-
berättelsen ange hur underskottet är tänkt att 
åtgärdas.  Kommunen har som en första åtgärd för 
att komma till rätta med underskottet valt att höja 
skatten med 0,50 kr, till detta kommer en åtgärds-
plan som kommunen för närvarande arbetar med. 

Nämndernas budgetutfall 

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

Budgetavvikelser mnkr 2013 2014 

Revision 0,0 0,0
Kommunstyrelse 1,1 1,7
Samhällsbyggnadsnämnd 1,0 0,8
Utbildnings- och omsorgsnämnd -11,1 -20,3
Driftbudgetprojekt 0,2 -0,3
Summor -8,8 -18,1

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

I underskottet på 20,3 mnkr ingår ett överskott inom 
intraprenaden KunDa med 2,7 mnkr, varav 1,9 mnkr 
enligt överenskommelse med nämnden följer med 
verksamheten till 2015. Övriga verksamheter inom 
nämnden redovisade alltså ett budgetöverskridande 
på 22,2 mnkr. 

Vård- och omsorg redovisade gentemot internbud-
geten ett negativt utfall på 12,2 mnkr. Detta måste 
dock ställas mot att Älvkarleby i en nationell jämfö-
relse har låga kostnader för verksamheten och ändå 
till en jämförelsevis hög kvalitet.  

Individ- och familjeomsorgens arbetsvolym ökade 
ytterligare under 2014. Kostnaden för försörjnings-
stödet ökade med hela 25 % både 2013 och 2014. 
Trots budgetutökningar under 2013 och 2014, 
kunde inte överskridanden undvikas. 

På grund av ovan beskrivna underskott, så 
redovisade kommunen under 2014 ett negativt 
resultat. Då kommunen kommande år inte kan förlita 
sig på större obudgeterade intäkter, måste en 
realistisk budget upprättas, vilket kan komma att 
kräva tydligare politiska prioriteringar. Nämndens 
budget har också utökats väsentligt till 2015, samti-
digt som verksamhetsprocesser kommer att ses 
över.  
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Verksamheternas kostnader   

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

Verksamheternas nettokostnader enligt resultaträk-
ningen ökade med 7,7 % mellan 2013 och 2014, 
(föregående period 4,8 %), vilket var betydligt mer 
än ökningen av skatteintäkter, kommunalekonomisk 
utjämning, generella statsbidrag och fastighets-
avgifter, 3,6 %, som ska finansiera nettokostna-
derna. Effekten av dessa förhållanden syns i det 
kraftigt försämrade resultatet 2014. Då 2013 och 
2014 års resultat inte kan betraktas som god 
ekonomisk hushållning, så måste nettokostnadsut-
vecklingen de kommande åren understiga finansie-
ringen, d.v.s. skatteintäkter m.m. för att inte tvingas 
till ytterligare en skattehöjning. 
Finansiella mål 

Kommunfullmäktige antog nedanstående finansiella 
mål för 2014.  

 

Kriterier Mål Utfall 

Årets resultat (mnkr), Budget              5,0 -10,4 
Likvida medel (mnkr) 15,0 20,9 
Soliditet (%) för perioden 33 29 
 

Med anledning av de ovan beskrivna underskotten 
nåddes inte målet för årets resultat. Inte heller målet 
för soliditeten nåddes under 2014. Läs vidare under 
rubriken ”Soliditet” nedan. Även likvida medel kom-
menteras nedan.  

Soliditet 

Soliditeten minskade under 2014 med två procent-
enheter till 29 % på grund av det negativa resultatet.  

 

Kommunen har genom åren haft en låg soliditet och 
målet är att successivt höja den, vilket också har 
skett. Som exempel kan nämnas, att för tio år sedan 
uppgick soliditeten till endast 21 %. En förhållande-
vis hög soliditet förbättrar den ekonomiska hand-
lingsfriheten. Ett vägt medelvärde för landets kom-
muner var 2012 49 % och för vårt läns kommuner 
var motsvarande värde 42 % och för kommungrup-
pen (förortskommuner till större städer) 49 %.   

 

Om avsättning skulle ske i balansräkningen för åta-
ganden för pensionsavtal före 1998 (se under ”Pen-
sionskostnader…” sid 7), skulle kommunen drabbas 
av ett negativt eget kapital och därmed negativ 
soliditet. 

Kommunen kommer under de närmaste åren att 
genomföra flera större investeringsprojekt, som ska 
finansieras via upplåning. Detta kommer att leda till 
en högre balansomslutning, vilket kan leda till en 
lägre soliditet, även om kommunen redovisar 
positiva resultat. 

Rörelsekapital och likvida medel 

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

Vid årsskiftet uppgick rörelsekapitalet till -22,9 mnkr, 
d.v.s. omsättningstillgångarna var lägre än de kort-
fristiga skulderna. Per 2013-12-31 uppgick rörelse-
kapitalet till -7,3 mnkr. Det negativa rörelsekapitalet 
är hanterbart och utgör ingen ekonomisk risk. 

De likvida medlen, inkl. kortfristiga placeringar, har 
under året varit onödigt höga, bl.a. beroende på fle-
ra försenade investeringsobjekt. Under 2015 beräk-
nas de likvida medlen minska ned mot det finan-
siella målet.   

Upplåning  

Kommunens långfristiga upplåning uppgick vid års-
skiftet till 154,7 mnkr (153,1 mnkr). Den kortfristiga 
låneskulden, d.v.s. den del av lånen som amorteras 
inom ett år, uppgick till 13,2 mnkr (12,2 mnkr). 
Totala låneskulden ökade under året med 2,6 mnkr 
till 167,9 (165,3) mnkr. 

 

 
 
Nyupplåningen uppgick till 15,0 mnkr och avsåg in-
vestering i Tallbackens förskola. Amorteringarna 
uppgick till 12,2 mnkr. 

Under flera år har kommunen haft placeringar med 
kraftig, och något riskabel, betoning på korta bind-
ningstider. Från år 2011 har kommunen agerat mot 
en mer långsiktigt placerad lånestock.  Den genom-
snittliga räntesatsen var under året 2,7 % (2,7 %). 
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Avskrivningar och nedskrivningar  

Planenliga avskrivningar uppgick till 13,7 mnkr 
(12,6) mnkr. 2013 gjordes en nedskrivning av för 
högt värderad anläggningstillgång med 0,5 mnkr.   

Investeringar 

Större investeringar 2014 mnkr 

Rotskärsskolan, Hus S o kök 
Bodaskolan, förskola och kök 
Ny förskola i Älvkarleby 
Byte till kvicksilverfri vägbelysning 
Gångmattor ishall 
IT-utrustning 
Inventarier VOM 
Toppbeläggning gator och cykelvägar 
 

0,9 
0,9 

10,4 
2,9 
0,4 
1,4 
1,8 
0,8 

 

Kommunens investeringar, exklusive exploateringar, 
uppgick under året till 23,7 mnkr (46,5 mnkr). Bud-
get uppgick till 42,6 mnkr (78,6 mnkr). För några 
större beslutade investeringar, bl.a. ombyggnationer 
av Rotskärsskolan och Bodaskolan återstår 
fortfarande vissa åtgärder samt garantibesiktningar. 
Byte av kvicksilverfri vägbelysning kom igång sent 
p.g.a. överprövad upphandling. Ej förbrukade anslag 
för icke färdigställda projekt kommer att föras över 
till 2015, totalt 9,4 mnkr. 

I övrigt hänvisas till investeringsredovisningen på si-
dan 31. 

Pensionskostnader och pensionsåtaganden 

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

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

Pensionskostnader (mnkr) 2013 2014 

Pensionsutbetalningar 10,7 11,6
Avgiftsbestämd ålderspension  10,9 11,2
Skuldförändring exkl. ÖK-SAP 1,6 2,2
ÖK-SAP (särskild avtalspension) -0,6 -0,1
Finansiell kostnad 4,3 0,4
Totalt (inkl löneskatt)  26,9 25,3

Ansvarsförbindelse, pensionsskuld m.m. per 31 de-
cember 2013 och 2014 i mnkr återfinns i tabellen på 
nedan. Beloppen inkluderar särskild löneskatt.  

Pensionsförpliktelser (mnkr)  2013 2014 

1. Avsatt för pensioner 39,7 42,2
2. Ansvarsförbindelse 241,4 229,6
3. Avgiftsbestämd ålderspension 10,9 11,4
4.Totala pensionsförpliktelser 292,0 283,2
5. Pensionsmedel (bokfört värde) 1,0 1,0
6. Pensionsmedel (markn. värde) 1,1 1,1
Återlånade medel (p.4 ./. p.6) 290,9 282,1

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

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

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

AB Älvkarlebyhus har mycket hög soliditet och låg 
vakansgrad, 0,9 % i genomsnitt 2014, av det uthyr-
ningsbara beståndet. Risken är liten att kommunen 
ska tvingas att infria borgensåtagandet.  

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

Borgen per 31/12 mnkr  2013 2014 

AB Älvkarlebyhus  85,5 85,4
Bostadsrättsföreningar 5,9 5,8
Egnahem 0,1 0,1
Övriga 0,8 0,7
Totalt 92,3 92,0
 

Skatteutdebitering 

Skatteutdebitering 2014(totalt för både kommun och 
landsting samt enbart kommun) i Älvkarleby kom-
mun i jämförelse med två närliggande kommuner 
och vägt medelvärde för länet och hela landet.  

Kommun 
Kommun och 

landsting 
Därav 

kommun 

Älvkarleby 33,35 22,19 
Gävle  33,77 22,26 
Tierp 32,15 20,99 
Uppsala län 32,18 21,02 
Hela landet 31,86 20,65 

Med 22,19 hamnade Älvkarleby på 104 plats, (2013 
plats 102), av landets 289 kommuner (Gotland 
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undantagen i detta sammanhang) över de högsta 
skattesatserna. 

Känslighetsanalys 

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

Åtgärd 
För- 

ändring 
Årseffekt 

(mnkr) 

Skattehöjning- sänkning 1 kr +/- 17,1
Bruttokostnadsförändring 1 % +/- 6,1
Löneökning inkl. sociala avgifter 1 % 3,0

Räntehöjning- sänkning 1 % +/- 1,7
 
 
 

Framtiden 

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

En politisk vilja är att förbättra servicen för kommun-
medborgarna. I linje med detta pågår ett arbete att 
skapa en förenklad väg för invånare och företag att 
erhålla service. Denna medborgarservice planera-
des under 2013 och öppnades under 2014. I arbetet 
för bättre service ingår även att ge fler service-
lösningar via webben även den är nu 
implementerad. 

För att säkerställa tillgången till förskoleplatser i söd-
ra kommundelen, byggdes i Älvkarleby en förskola 
med fyra avdelningar. Förskolan togs i drift hösten 
2014.  

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

Sveriges arbetsmarknad står inför stora pensionsav-
gångar de närmaste åren och det gäller naturligtvis 
även kommunerna. För arbetsgivaren Älvkarleby 
kommun kommer omkring 200 anställda (30 % av 
personalen) att pensioneras inom tio år. Beräk-
ningarna baseras på pensionering vid 65 års ålder. 
Det kommer att innebära en stor utmaning att åter-
rekrytera personal med rätt kompetens, då konkur-
rensen om arbetskraften blir hård. Redan idag före-
kommer rekryteringsproblem inom vissa personalka-

tegorier. För att lyckas har Älvkarleby kommun inlett 
ett arbete att ta fram kompetensförsörjningsplaner. 
Planerna ska avse alla nivåer och omfatta rekryte-
ringsbehov (både återbesättning och utökning), 
kompetensutvecklingsbehov och eventuellt avveck-
lingsbehov. Det pågår samtidigt att länsgemensamt 
arbete kring kritiska kompetenser. 

De grupper som främst kommer att beröras av 
pensionsavgångar är;  

Yrke Antal (st.) Procent 
Undersköterska 33 17,1 % 
Förskollärare 16 8,3 % 
Lärare 13 6,8 % 
Vårdbiträde 15 7,8 % 
Barnskötare 10 5,2 % 
Habiliteringsassistent 10 5,2 % 

Programberedningen, med representanter för Sveri-
ges Kommuner och Landsting (SKL) och den lokala 
nivån för de sju riksdagspartierna, har presenterat 
sitt arbete i skriften ”Framtidens utmaning – Välfär-
dens långsiktiga finansiering” (© SKL 2010). Bland 
slutsatserna kan nämnas: ”Vi är alla eniga om att 
finansieringen av välfärdstjänsterna kommer att bli 
en utmaning i framtiden och som fordrar att politiska 
beslut redan nu fattas i en långsiktig kontext.” /../  

”Det är en genuint politisk fråga där partierna måste 
bekänna färg för väljarna. Men att sopa problemet 
under mattan och tro att det ordnar sig är definitivt 
ingen lösning.”  

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

Sammanställd redovisning 

Ingående enheter 

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

Koncernens konsoliderade resultat 2014 uppgick till 
- 6,0 mnkr (2013: 8,1 mnkr). Resultaten för de en-
skilda bolagen framgår under respektive rubrik ne-
dan.  

Koncernens goda soliditet på 42 % från 2013 mins-
kade något under 2014 till 41 %. Det är AB 
Älvkarlebyhus höga soliditet som slår igenom för 
hela koncernen.  

Rörelsekapitalet försvagades under året med 30,6 
mnkr till -46,3 mnkr. Det är kommunen som står för 
försvagningen. 

De långfristiga skulderna uppgick 31 december till 
240,4 mnkr; 1,8 mnkr högre än året före. 
Kommunen har ökat sin upplåning med 1,6 mnkr 
och övriga med 0,2 mnkr.  

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

Anställda 

Antalet tillsvidareanställd personal och månads-
avlönade vikarier inom koncernen uppgick vid års-
skiftet 598 (599), vilket motsvarar cirka 576 (576) 
årsarbetare. Kommunen har även haft timanställda 
motsvarande 64 (64) årsarbetare.  

AB Älvkarlebyhus 

Älvkarlebyhus förvaltar fastigheter belägna i Skut-
skär, Älvkarleby, Lanforsen, Marma och Gårdskär. 
Antalet lägenheter uppgick vid årsskiftet till 1 046 
(1 041) med en bostadsyta om cirka 64 700 m2 (64 
355 m2).  Lokalytan uppgick till cirka 15 700 m2 (16 
115 m2).  

Antal vakanta lägenheter uppgick vid årets slut till 
17 (6), vilket motsvarar 1,6 % (0,6 %) av det uthyr-
ningsbara beståndet. I genomsnitt för året har 1 % 
(1 %) av lägenheterna varit vakanta eller avställda. 
Tidigare år har uthyrningen av verksamhetslokaler 
varit gynnsam, men utvecklingen har gått mot en 
minskad efterfrågan och en risk för ytterligare 
vakanser. När kommunen har behov av lokaler så 
har kommunen ett särskilt ansvar att samarbeta 
med AB Älvkarlebyhus om man inte har lokaler inom 
den kommunala verksamheten. 

Investeringar i fastigheter uppgick under året till 28,8 
mnkr (6,0 mnkr). Investeringarna bestod främst av 
stamrenovering på Berget och ombyggnation på 
Fallvägen 9, Älvkarleby. Även ett antal 
balkongfronter har bytts på Hårstaområdet. 
Investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 
1,1 (0,4) mnkr.  

På grund av relativt stora investeringar som över-
steg avskrivningarna, blev kassaflödet negativt med 
9,6 mnkr. Bolaget betalade en borgensavgift till 
kommunen på 342 tkr.  

Hyran höjdes den 1 juli med i genomsnitt 1,68 % 
(1,92 %) för bostäder och lokaler, vilka inte har in-
dexhyror. 

Bolaget redovisade ett resultat före bokslutsdisposi-
tioner och skatt på 5,3 (6,0) mnkr. Efter boksluts-
dispositioner (upplösning av periodiseringsfond) och 
skatt redovisades ett resultat på 5,2 (7,7) mnkr.  

Det ekonomiska resultatet gjorde att den ekonomis-
ka ställningen stärktes under 2014. Soliditeten per 
31 december uppgick till 62 % (62 %).  

Omsättningen blev 625 tkr högre än föregående år. 
Hyresbortfallet uppgick till 0,5 mnkr vilket motsvarar 
1 %, och i nivå med 2012 men lägre än tidigare år.  

Elkostnaderna var under 2014 fortsatt låga. Årskost-
naden uppgick till 2,8 mnkr, vilket är det lägsta 
under de fem föregående åren. Kostnaden för ska-
dor och reparationer uppgick till 2.5 mnkr; vilket är 
lägre än 2012. Vattenkostnaderna översteg 
föregående år med 927 tkr.  
Älvkarleby Vatten AB 

Kommunens vatten- och avloppsverksamhet bedrivs 
sedan 2008 i ett koncernsamarbete med Gävle, 
Hofors och Ockelbo kommuner. Gävle kommun 
äger 70 % i moderbolaget Gästrike Vatten AB och 
övriga kommuner äger 10 % vardera. Gästrike Vat-
ten äger i sin tur anläggningsbolag, ett bolag för var-
je ingående kommun. Dock äger varje kommun en 
hembudsaktie (1 % av aktiekapitalet) i sitt eget an-
läggningsbolag, vilket gör att kommunerna kontrolle-
rar 100 % av rösterna i sina respektive anläggnings-
bolag. 

Älvkarleby Vatten AB är huvudman för den allmänna 
vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kom-
munen. Verksamheten består i att äga och förvalta 
de allmänna va-anläggningarna i kommunen. Va-
taxorna fastställs av Älvkarleby kommunfullmäktige. 
Verksamheten regleras i lagen om allmänna vatten-
tjänster. 

Anläggningarna består av vattenverk, avloppsre-
ningsverk, pumpstationer, tryckstegringsstationer, 
högreservoarer, infiltrationsanläggningar och ett om-
fattande ledningsnät. 

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

Ett långsiktigt kretsloppstänkande genomsyrar hela 
verksamheten, där hänsyn tas till kommande gene-
rationers behov av bra VA-försörjning. Idag saknar 
Älvkarleby reservvatten och det är strategiskt viktigt 
att säkra en kompletterande vattentäkt i kommunen. 
Vi utreder en möjlig vattentäkt genom att pumpa den 
under en lång tid för att se hur mycket vatten den 
kan ge och vilken kvalitet vattnet kan hålla. 
Utredningen kommer att fortsätta under 2015 och 
2016. Kommunstyrelserna i Gävle och Älvkarleby 
har beslutat, att Gästrike Vatten ska ta fram ett 
underlag för beslut om utredningsprojekt. 

Ledningsnätet i Långsand och Gårdskär är 
underhållet och delvis förnyat.  

Åtgärder på VA-ledningsnätet för befintliga fastig-
heter i Sand möjliggör en framtida exploatering. 

Utredning och förslag till utökning av verksamhets-
området för delar av Ytterboda. 

Intrimning av UV-ljus installationen på Kronsågens 
vattenverk. 

Arbete med utredning av grundvatten för en framtida 
ny vattentäkt för reservvatten. Provpumpningar som 
ett led i att verifiera kapacitet och kvalitet i 
grundvattenmagasinet. 

Va-taxans brukningsavgift höjdes 2014, innebä-
rande en höjning på 10 % för typhus A. En översyn 
av taxekonstruktionen pågår och beräknas vara klar 
under planperioden. Under året har en ny 
gemensam taxekonstruktion för brukningstaxan 
arbetats fram. Den har fastställts av 
kommunfullmäktige i Älvkarleby kommun 2014-11-

26. Den nya taxekonstruktionen träder i kraft per 
2016-01-01. 

Bolagets utveckling i sammandrag.

2014 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning, tkr 26 368 26 727 27 069 24 277 22 879

Investeringar,tkr 3 884 5 805 3 253 9 984 6 460

Såld mängd VA, tm
3 784 740 887 959 888

Producerad mängd vatten tm3 1 319 1 332 1 389 1 382 1 209

Mottagen mängd avlopp tm3 1 058 866 1 036 1 036 1 078

tkr = tusental kronor

tm3 = tusental kubikmeter  

Det ekonomiska resultatet efter skatt uppgick till 0 
tkr (2013: 0 tkr). Då har ett överuttag om 5,0 mnkr 
redovisats som en kort skuld till va-kollektivet. 
Överuttaget ska återföras till kollektivet inom tre år. 
Nettoomsättningen minskade med 359 tkr, -1,0 %, 
medan rörelsens kostnader steg med 727 tkr, 2,9 %.  
 

Uppdragsföretag 

Juridiska personer som under 2014 bedrivit offentligt 
finansierad verksamhet åt kommunen, men som inte 
ingår i den sammanställda redovisningen: 

• Kommunalförbundet Gästrike Räddningstjänst, 
räddningstjänst 

• Kommunalförbundet Gästrike Återvinnare, ren-
hållning, återvinning 

• Kommunalförbundet Inköp Gävleborg, upphand-
lingar 

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

klass, skola 
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Där uppgift finns om antal årsarbetare är beräk-
ningen gjord utifrån 1980 arbetade tim/år. 
 
Personalvolym  
Vid utgången av 2014 uppgick kommunens antal 
månadsanställd personal till 653 st. (582 st.), vilket 
motsvarar 710 (630) månadsanställningar och 637 
heltider (560).  
not: En person kan uppbära flera anställningar. 
 
Under året har 148 713 timmar utförts av timavlönad 
personal jämfört med 125 849 timmar för 2013. Detta 
motsvarar 75,1 årsarbetare En ökning med 11,6 
årsarbetare jämfört med 2013.  
 

 2012 2013 2014 

Antal anställda 
(månadsavl) 
varav  

- KS 
- SBN 
- UtOm 

612 
 
 

23 
49 

542 

582 
 
 

23 
55 

505 

653 
 
 

30 
58 

566 
 
Omräknade 
heltider 
(samtl 
månadsavlönad
e anställningar, 
inkl vilande) 
varav 

- KS 
- SBN 
- UtOm 

 

 
601 

 
 
 
 
 

25 
46 

530 

 
560 

 
 
 
 
 

24 
52 

484 

 
 

637 
 
 
 
 
 

30 
57 

550 
 

Timavlönade 
(Åa) 56 64 75 

 
Kön och ålder 
 
Medelålder; män respektive kvinnor – månadsan-
ställda. 
Medelålder totalt: 47,8 år (48,4) 
Medelålder kvinnor: 48,3 år (48,6) 
Medelålder män: 44,6 år (47,0) 
 
Andelen anställda fördelade på kön (i procent) 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Kvinnor 88 89 89 90 88 

Män 12 11 11 10 12 

 
Fördelningen mellan kvinnor och män har varit i stort 
sett densamma under senaste femårsperioden. 
 

 
Andel heltider kvinna/man (i procent) 

Jämfört med 2013 har andelen heltider ökat bland 
både män och kvinnor. Det fanns vid årsskiftet 13 
deltidsarbetande män och 205 deltidsarbetande 
kvinnor. Från 2011 erbjuds samtliga anställda inom 
Vård- och Omsorg önskad sysselsättningsgrad. 
 
Kompetensförsörjning/pensionsavgångar 
Under kommande 10-års period kommer ca 200 
tjänster beröras av uppnådd pensionsålder 65 år. För 
att möta kompetensförsörjningsbehovet som uppstår 
genomförs ett flertal aktiviteter/projekt. Exempel på 
sådana är länsgemensamma samverkansprojekt 
som karriärcenter, studentmedarbetarskap och nätv-
erk för kontakt med universitet och högskolor. Vård- 
och omsorgscollege är ett annat exempel på projekt 
där vi ingår och vi deltar även på olika arbets-
marknadsdagar för att marknadsföra vår kommun. 
Grunden för definierat kompetensbehov kartläggs 
och synliggörs av varje verksamhet i en kompetens-
försörjningsplan. I den anges åtgärder för att möta 
kompetensbehovet t ex olika utvecklingsaktiviteter 
eller rekrytering. 
 
De yrkesgrupper som främst berörs är: 
 

Yrke Antal (st.) Procent 
Undersköterska 33 17,1 % 
Förskollärare 16 8,3 % 
Lärare 13 6,8 % 
Vårdbiträde 15 7,8 % 
Barnskötare 10 5,2 % 
Habiliteringsassistent 10 5,2 % 
 
Resterande är spridda över flera olika yrkesgrupper.  
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Lönekostnader och arvoden 
Alla kostnader är redovisade exkl. PO 

 
Kostnaden för löner, arvoden och ersättningar till 
personal, förtroendevalda, uppdragstagare m.fl. 
uppgick under året till 212 mnkr, jämfört med 196 
mnkr 2013 - vilket är en ökning med 8,2 %. 
 
Medellön  
Medellönen för kvinnor är 26 273 kr (25 397 kr) och 
för män 25 808 (26 379 kr). Kvinnornas medellön är 
465 kr högre än männens. Föregående år var 
männens medellön 982 kr högre än kvinnornas. 
Kvinnornas medellön i relation till männens uppgår till 
102 % (96%). Medellönen totalt i kommunen per 31 
december är 26 220 kr (25 498 kr). En ökning med 
722 kr (474 kr), vilket motsvarar 2,8 % (1,9%). 
 
Löneöversyn 2014  
Löneökningar i samband med årets löneöversyn, 
fr.o.m. 140401, uppgick till en kostnad av 3,8 mnkr 
(3,4 mnkr) för året. Det totala utfallet för löne-
översynen blev 2,84 % (2,58 %).  
 
Sjuklönekostnaden 
Sjuklönekostnaden för arbetsgivarperioden (dag 2 – 
14 samt 10 % dag 15-90) är 3,7 mnkr (3,4 mnkr). En 
ökning med 0,3 mnkr från föregående år. 
 
Mertid/Övertid 
 
Den sammanlagda mertiden/övertiden för 2014 är 12 
804 timmar (10 084 timmar) och motsvarar 19,6 
(17,3) timmar/anställd vilket är en ökning med 2,3 
(1,1) timmar per anställd jämfört med föregående år. 
 
Den sammanlagda mertiden/övertiden för 2014 
motsvarar 6,5 (5,1) årsarbetare, vilket innebär en 
ökning 2014 med 1,4 årsarbetare. 
 
Uttagen kompledighet under 2013 är 5 122 (4 596) 
timmar, vilket motsvarar 7,8 (7,9) timmar/anställd, 
motsvarande 2,6 (2,3) årsarbetare. 
 
Utbetalad kontant ersättning för mertiden uppgick till 
2,3 (1,8) mnkr  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Genomsnittligt antal utförda mertidstimmar per 
anställd och år - månadsanställda. 
 

 
 
Arbetad tid och frånvaro  
 
Avser månadsanställda och anger anställningstidens 
fördelning i procent mellan arbetad tid och 
frånvaroorsaker. Beräknad på total arbetstid 1 187 
065 (1 152 886) timmar, varav  921 710 (876 879) 
timmar arbetad tid och 265 355 (276 008) timmar 
frånvarotid. Antal timmar och fördelning på olika 
frånvaroorsaker är i stort sett detsamma. Skillnaden 
är för liten för att ge utslag i figuren nedan. 
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Hälsobokslut 
Procent av de anställdas sammanlagda tillgängliga 
ordinarie arbetstid, dvs. tid med hänsyn tagen till 
frånvaro utan lön. Samtliga anställda. 
          
 

2010 2011 2012 2013 2014 

Total 
sjukfrånvaro 5,57 5,17 5,88 6,50 6,40 

      

Sjukfrånvaro 
för kvinnor:  6,02 5,43 5,96 6,82 6,78 

Sjukfrånvaro 
för män: 2,36 3,24 5,21 4,30 3,84 

      
Sjukfrånvaro 
för 
åldersgrupp 

     

      -  29 år: 3,78 2,37 3,77 4,57 4,81 

30 –  49 år: 4,49 4,18 4,98 5,79 5,77 

50 år -      : 7,03 6,69 6,92 7,53 7,36 

Andel av total 
sjukfrånvaro 
som varat i 60 
dgr eller mer: 

54,11 35,0 31,45 27,84 34,44 

 
Sjukfrånvaro 
Kvinnornas sjukfrånvaro är högre än männens. 
Högsta sjukfrånvaro bland kvinnor har åldersgruppen 
50 år och äldre, 7,85 % (7,47 %). För männen är 
högsta sjukfrånvaron i åldersgruppen - 29 år, 4,40 %. 
Andelen långtidssjuka (frånvarande 60 dgr eller mer) 
har ökat jämfört med tidigare år. Korttidsjukfrånvaron 
(1-14 dagar) har under 2014 minskat något jämfört 
med 2013, från 6,87 dagar/medarbetare till 6,82 
dagar/medarbetare.  Under 2014 fanns ett snitt på 
2,4 frånvarotillfällen per medarbetare. 
 
Älvkarleby kommun har ett målvärde för sjukfrånvaro 
på 5 %. Idag ligger ca 30 % av totala antalet arbets-
platser över detta målvärde. Förfrågan har gått ut till 
samtliga chefer med en sjukfrånvaro högre än 5 %. 
Cheferna är väl medvetna om vilka medarbetare 
sjukfrånvaron gäller och varför. Uppföljning sker och 
där åtgärder är nödvändiga har dessa vidtagits. 
Anledningen till den höga sjukfrånvaronivån beror 
bland annat på långtidssjukfrånvaro som slår hårt 
mot samtliga arbetsplatser men blir mer påtaglig på 
mindre arbetsplatser. Frånvaroorsakerna kan vara 
både arbetsrelaterade och icke arbetsrelaterade t ex 
medicinska orsaker som inte härrör till arbetet. 
 

 
Företagshälsovård 
Älvkarleby kommun har för sina medarbetare avtal 
med Previa avseende företagshälsovård för 
främjande, förebyggande och rehabiliterande arbete. 
Kostnaderna för företagshälsovård 2014 uppgick till 
901 tkr (522 tkr). Av den totala kostnaden står 140 tkr 
för genomförande av PULS-enkäten som genom-
fördes under januari 2014. 120 tkr utgör kostnad för 
arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.  
 

 2013 (tkr) 2014 (tkr) 

Rehab 301 48% 394 44% 

Förebygga 221 36% 428 47% 

Främja 100 16% 78 9% 

Totalt 622 100% 901 100% 

 
56 % (52 %) av den totala kostnaden har varit före-
byggande eller främjande insatser. 
 
Exempel på åtgärder som pågår i verksamheten för 
att minska sjukfrånvaron och för att stärka 
medarbetarnas hälsa, är något som benämns ”tidiga 
insatser”. Det innebär en kartläggning av 
medarbetare som är i riskzonen för ohälsa med 
sjukfrånvaro som följd. Medarbetare med fyra 
frånvarotillfällen eller fler, uppmärksammas och blir 
erbjudna samtal med företagshälsovården i syfte att 
förhindra eller häva ohälsa. Medarbetarna ordineras 
bland annat fysrecept, träningsprogram, dieter eller 
annat som är anpassat utifrån respektive med-
arbetares behov. 
 
Fr.o.m. 2015 införs friskvårdspeng som alternativ till 
friskvårdstimmen i syfte att öka möjligheterna för våra 
medarbetare att utöva någon form av friskvård.  
 
Uppföljning medarbetarundersökning 
För att följa upp den tidigare PULS-enkäten genom-
fördes under november 2014 en mindre mätning. 
Kommunen valde ut åtta frågor ur PULS-enkäten för 
att få en uppfattning om vilken utveckling som har 
skett efter att arbetet med handlingsplaner påbörjats. 
Resultatet visar både på positiva och negativa 
trender – där vissa förändringar är mer anmärknings-
värda än andra. 
 
Påståendet Jag mår bra har 59,1 % svarat positivt 
jämfört med tidigare 57 %. Dock ligger kommunen  
3,9 % under Previas angivna rikssnitt. Andelen 
medarbetare som anser att de har krafter kvar efter 
en arbetsdag har ökat med 10,7% jämfört med 
tidigare mätning där 29 % av medarbetarna hade 
krafter kvar.  
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De påståenden som rör uppskattning för sin 
arbetsinsats och stress, har tyvärr haft en negativ 
utveckling då det har skett en förskjutning från 
mellanskiktet till en mer negativ skattning. 
 
Den största förändringen har skett i den fråga som 
gäller medarbetare som ser ett behov av att förbättra 
sitt arbetsliv. Där svarade 66,9 % (23 %) att de har 
ett visst behov av förbättring. Tidigare var 
fördelningen förhållandevis jämn mellan de tre 
svarsalternativen (Stort behov, Visst behov, Inget 
behov). 
 
Vidare anger 71,2 % att de har vidtagit åtgärder för 
att förbättra sin livsstil och 57,9 % har vidtagit 
åtgärder för att förbättra sitt arbetsliv. 
 
401 personer av de 430 personer som mottog 
enkäten har besvarat den. 
 
Avvikelserapportering 
Under 2014 rapporterades 48 avvikelser inom 
Älvkarleby kommun. Jämfört med 2013, då 25 
avvikelser rapporterades har antalet nästan 
fördubblats. 

 
Utöver rapporterade olycksfall som resulterat i 
kortare frånvaro kan även en markant ökning utläsas 
i antalet arbetsolyckor som inneburit frånvaro fler än 
14 dagar och även antalet rapporterade tillbud har 
ökat. Orsaken till ökningen kan vara reell eller bero 
på att man blivit bättre på att  
rapportera avvikelser.  
 
Under 2014 genomfördes en arbetsmiljöutbildning 
som kan ha bidragit till ökningen av 
avvikelserapportering. Vi arbetar aktivt med att 
uppmärksamma vikten av rapportering för att hela 
tiden öka kvalitet och förbättra arbetsmiljön.  
 
Rutinen för skyddsronder och avvikelserapportering 
har reviderats under 2014. Förarbetet för ett 
pilotprojekt rörande ett verktyg för 
avvikelserapportering påbörjades under 2014 och 
kommer att startas under första kvartalet 2015. Syftet 
med verktyget är att underlätta inrapporteringen och 
riskbedömningar samt åtgärder av inträffade 
avvikelser. Ett mål är att förskjuta andelen 
rapporterade olyckor till rapporterade tillbud så att 
olyckor kan förhindras. 
 

 
 
 
 

Förvaltning 
Olycksfall 

Frånvaro >14 
dagar 

Tillbud 
 

Olycksfall 
Frånvaro <14 

dagar 

Yrkes- 
sjukdom 

Färd 
 

 
Hot & 
våld 

 

Totalt 

        
Kost 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
Utbildning 3 (0) 3 (0) 11 (5) 0 (0) 2 (0) 3 (7) 22 
VOM 3 (0) 3 (1) 16 (12) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 25 
IFO 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 
        
UTOM 6 (0) 6 (1) 28 (17) 1 (0) 3 (0) 4 (0) 48 
        
SBN 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 
        
KS 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 
        
Totalt: 6 (0) 6 (1) 28 (17) 1 (0) 3 (0) 4 (7) 48 
 
Uppgifter inom parentes avser avvikelserapporterade 
under 2013. 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2013 

Redovisning 
2014 

Avvikelse mot 
budget 2014 

Intäkter 0 0 0 

Kostnader 582 591 19 

Nettokostnad 582 591 19 

 
Kommunens revisorer lämnar härmed redogörelse 
för sin verksamhet och för användningen av 2014 
års anslag.  
 
Utöver denna verksamhetsberättelse kommer re-
visorerna, i enlighet med kommunallagens bes-
tämmelser, att efter granskning av kommunkon-
cernens årsredovisning för 2014 avlämna särskild 
revisionsberättelse till fullmäktige. 

Ekonomi 

För 2014 års granskningsarbete erhöll revisionen 
ett anslag om 610 tkr. De bokförda kostnaderna 
för verksamheten uppgick till 591 tkr. 

Verksamhet 

Kommunens revisorer genomförde 2014 grans-
kande och främjande revision inom ramen för god 
revisionssed. 
 
För revisorernas granskning gäller kommunalla-
gen och av fullmäktige antaget revisionsreglemen-
te.  
 
Enligt kommunallagen ska revisorerna pröva om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll 
som görs inom nämnderna är 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 del-
årsrapport 

Kommunernas årsredovisning regleras i den kom-
munala redovisningslagen och det ankommer 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 genomfördes 
under året: 
 
⇒ IT-säkerhet (tillsammans med Tierps 

kommuns revisorer) 

⇒ Fastighetsförvaltning och underhåll 

⇒ Kvalitet och effektivitet inom äldreom-
sorgens särskilda boenden  

⇒ Uppföljning av tidigare gjorda 
granskningar 

  

Löpande granskningsarbete 

Revisorerna har följt nämndernas och kommun-
styrelsens verksamhet genom träffar med förtro-
endevalda och tjänstemän, protokollsgranskning 
samt diverse avstämningar och mindre upp-
följningar föranledda av revisorernas iakttagelser.  
 
Revisorerna hade under året nio sammankomster 
för att avhandla dels granskningen av årsredo-
visningen för 2013, dels övrig granskning enligt 
planen för 2014. 
 
Revisorerna biträddes i sitt arbete av PwC enligt 
särskilt avtal. PwC:s revisionskonsulter har utfört 
granskningar och uppföljningar i enlighet med 
revisionens uppdrag. PwC har också svarat för 
den administration som är förknippad med 
revisorernas verksamhet. 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2013 

Redovisning 
2014 

Avvikelse budget 
2014 

Intäkter 4 934 5 377 944 

Kostnader 45 388 47 012 738 

Nettokostnad 40 454 41 635 1 681 

 

Ansvarsområden 

Bland kommunstyrelsens ansvarsområden ingår 
bl.a. kommunövergripande planering och utredning, 
telefonväxel/reception, nämndadministration samt 
ekonomi- och personalfunktioner samt turism- och 
näringslivsverksamhet. 
 

Budgetutfall  
KS-förvaltningen gör ett överskott med 1,7 mnkr. I 
överskottet för kommunstyrelsen ingår bl.a. att 
beslut om införande av internt försäkringssystem 
och friskvård för personalen inte genomfördes, samt 
överskott från 2014 inom IT-centrum. Se även 
under nedanstående rubrik. 

Väsentliga händelser 
Medborgarservice, som är en enhet som ska 
underlätta för medborgare att få information och 
stöd i enklare ärenden, invigdes den 1 mars.  
 
Ny hemsida lanserades den 25 november. 
 
Kommunfullmäktiges sammanträden började webb-
sändas. 
 
Under våren genomfördes en utvärdering av den 
omorganisation som infördes inför innevarande 
mandatperiod. Utvärderingen överlämnades till 
politiken för ställningstagande. 
 
Länsstyrelsen har beslutat om nya fördelningstal för 
kommunerna gällande flyktingmottagandet i länet. 
Beslutet kommer att få betydelse för Älvkarleby 
kommuns mottagande. 
 
Utbyggnation av bredband på Västanå- Älvkarleö 
var ute för upphandling, men inga anbud lämnades, 
vilket leder till förseningar. 
 
PULS-enkäten (medarbetarenkät) genomfördes och 
handlingsplaner för att behålla eller förbättra 
arbetsmiljö och hälsa upprättades i 
verksamheterna. 
 
Utredning om Gästrike Vatten AB har genomförts. 
Arbete med en bostadsförsörjningsplan har 
påbörjats och beräknas bli klar under 2015. 
 
 
 

 
 
Utredning om gemensamt reservvatten tillsammans 
med Gävle kommun har inletts och beräknas 
fortsätta under 2015.  
 
En ny värdegrund är framtagen för kommunen. 
 
Finska självständighetsdagen firades i samarbete 
med föreningar och svenska kyrkan där 150 
personer deltog. 
 
I Svenskt Näringslivs undersökning av företags-
klimatet i landets samtliga 290 kommuner, hamnar 
Älvkarleby på plats 164. Därmed föll kommunen 30 
platser jämfört med tidigare. Det är framförallt 
faktorer som det sammanfattande omdömet av 
kommunens företagsklimat samt kommunens 
service som bidrar till fallet. Positivt är dock att 
företagsklimat anses bättre än riksgenomsnittet och 
företagarna upplevde att de förtroendevaldas 
attityder till företagande har förbättrats.  
 
Tillsammans med AMI, Arbetsförmedlingen och 
Swedbank, genomfördes aktiviteten ”Unga jobb”, 
där 40 arbetslösa ungdomar fick träffa 13 företag. 
Aktiveteten resulterade i att 20 ungdomar fick 
praktikplats.  

Framtiden 

Fortsatt arbete med att få till utbyggnation av 
bredband i kommunen. 
 
Fortsatt utredning om gemensamt reservvatten 
tillsammans med Gävle kommun. 
 
Översiktsplanen är i behov av en aktualisering 
under kommande mandatperiod.  
 
Möjlighet till gemensamservice gällande kost, städ 
och tvätt ska utredas. 
 
Destinations- och besöksnäringsutvecklingen ska 
upphandlas med syftet att säkerställa högre kvalitet 
i detta arbete. 
 
Den processen med utarbetandet av en tillväxt-
strategi, avslutas i början av 2015. Under 2015 ska 
ett handlingsprogram med konkreta aktiviteter tas 
fram för att uppnå målen i strategin. 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2013 

Redovisning 
2014 

Avvikelse budget 
2014  

Intäkter 47 707 49 982 3 103 

Kostnader 80 656 83 677 -2 333 

Nettokostnad 32 949 33 695 770 

Driftprojektredovisning (tkr) 
Redovisning 

2013 
Redovisning 

2014 
Avvikelse budget 

2014 

Intäkter 0 6 456 6 456 

Kostnader 1 053 7 025 -6 805 

Nettokostnad 1 053 569 -349 
 

Ansvarsområden 

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

Budgetutfall  

Samhällsbyggnadsnämnden totalt uppvisar ett 
budgetutfall för året på plus 770 tkr. 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 

budget 2014 

Nämnd och 
förvaltn. chef 

1 453 -41 

 
Underskottet som redovisas beror till största 
delen på sammanträdesarvoden. 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 
budget 2014 

Bygg och miljö 3 231 762 

 
Ett positivt utfall med anledning av vakanta 
tjänster inom miljö och naturvård under året samt 
att arbetet med detaljplanen för ett attraktivt 
boende vid Bodaån försenades. Den startades 
under hösten och merparten av arbetet kommer 
att ske under 2015. 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 

budget 2014 

AmI 
Integration 

1 198 -23 

 
Det minimala underskottet som redovisas beror 
dels på ett plus på personalkostnader och dels 
på ungefär lika stort minusbelopp för erhållet 
bidrag från Arbetsförmedlingen, för arbetsträning/ 
sysselsättning inom jobb- och utvecklingsga-
rantin. Anledning är att färre antal personer 
anvisats till Älvkarleby kommun.  
 
 

 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 
budget 2014 

Kultur och fritid 12 290 375 

 
Internhyra för Sörgärdets sporthall blev 220 tkr 
högre än budget på grund av en vattenskada på 
tak. Övriga internhyror plus 145 tkr. Det samt 
återhållsamhet med inköp och vikarier gör att ett 
positivt resultat redovisas. 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 

budget 2014 

Teknisk vht 15 523 -303 

 
Tekniska avdelningen redovisar ett underskott. 
Positiva avvikelser att nämna är att utfallet för 
väghållning/park/lek blev 856 tkr främst tack vare 
minimal snöröjning i slutet på året. Försäljning av 
Hyttö skola (reavinst 249 tkr) och skogsav-
verkning plus 290 tkr, högre uttag på grund av 
kommunens ekonomiska läge. 
 
Negativ avvikelse att nämna är kostnader för 
provtagning och kontrollprogram för Dragmos-
sens deponi som blev 525 tkr. Projektet försök 
med energiskog som pågår över årsskiftet 
kostade 40 tkr (budget saknades till största delen 
för ovan nämnda åtgärder). 
 
Åtgärder har utförts på el-anläggningen vid 
Älvkarleby Fiskecamp, kostnad blev 626 tkr. 
Vattenskador på stugor och diverse andra 
åtgärder samt vägföreningsavgift gör ett totalt 
underskott på 883 tkr för campingen.  Kostnad för 
återställning av kanalen efter översvämning 
2013, blev 70 tkr. 
 
Fastighetsförvaltningens kostnader redovisar to-
talt ett underskott på 2,1 mnkr. Det är främst 
vattenskador på flera fastigheter, minus 1,8 mnkr 
och övrigt akut underhåll som är orsak. Utfallet 
har reglerats mot nyttjande nämnder.  
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Driftprojekt 
Driftprojektbudgeten uppgick till 220 tkr, varav 
123 tkr för rivning av villor på Tallmon och 97 tkr 
för projektanställd arkitekt. Totalt överskott för 
dessa två projekt blev 136 tkr, på grund av att av 
de överflyttade medlen för rivning av villorna har 
endast en mindre del tagits i anspråk för 
återställning av gräsytor. Även drift av 
Fiskecampen har bokförts som ett projekt. 
Resultatet blev minus 485 tkr, uppstarts-
kostnader ingår med 385 tkr.  
 
Investeringsbudget 
Den totala investeringsbudgeten uppgick till 35,6 
mnkr och varav 28,4 mnkr var anslag som 
flyttades över från 2013. Förbrukat är 18,8 mnkr. 
Nybyggnation av förskolan i Älvkarleby är klar. 
Byte av armaturer på vägbelysningen, 
investeringar i ishallen och mindre projekt inom 
fastighet har utförts. Anslag på 9,4 mnkr förs över 
till 2015 som pågående projekt. 
 
Exploateringsprojekten har under året kostat 1,3 
mnkr, därav 1,2 mnkr för iordningställande av tre 
tomter på Sand och resterande kostnad på 
Folketshusområdet. 
 

Väsentliga händelser 

Kultur- och fritidsavdelning 
Under året har bibliotekshuset haft 74 559 besök, 
vilket är en ökning med 9 069 besök (13,9 %) 
jämfört med föregående år. Under året erbjöds 
förtidsröstning i biblioteket och räknas de 
rösterna bort så är ökningen nästan 5 100 besök 
vilket motsvarar 7,8 %. Tillsammans med 
biblioteksverksamheten har många besök gjorts 
tack vare fina utställningar, intressanta 
föreläsningar och ett brett utbud av arrangemang. 
 

 
 
Under året har 52 579 medier lånats ut, vilket är 
ungefär samma antal utlån som 2012. År  
 
 
 
 

 
 
2013 ökade utlånen med nästan 3 400. Antalet 
nedladdningar av e-lån har under året sjunkit från 
att ha ökat markant de senaste åren. 
 
Visning och information om språkutveckling hos 
barn har hållits för föräldrar med annat mo-
dersmål än svenska. Ett samarbete med AmI. 
Med hjälp av volontärer har läxhjälp för SFI-
elever erbjudits två gånger i veckan. Ett 
samarbete med Kunda. 
 
Bodaskolan har haft en läsvecka där barnbiblio-
tekarien har deltagit i skolan med bokpresen-
tationer. 
 
Biblioteket och fritidsgården Oasen har under 
fem veckor genomfört ett bokprojekt ”Tusen 
berättelser”. Barnbibliotekarien har besökt fritids-
gården och läst högt samt diskuterat läsning och 
böcker med barnen. 
 
Tove Janssons 100-års dag uppmärksamma-des 
med en Muminfestival under vecka 47, då 
aktiviteter på temat erbjöds varje dag. Bland 
annat spelades två barnteatrar för inbjudna 
förskolegrupper och f-klasser, en musikgrupp 
spelade för förskolebarn och allmänhet, en 
konstmusikgrupp underhöll. Förskolorna hade 
under tiden en Mumin utställning på biblioteket 
som invigdes med vernissage. 
          

 
Muminutställning 
Foto: Kommunens bildbank 
 
Antalet bokfrukostar har på efterfrågan utökats i 
antal under året. Under ledning av biblioteks-
personal träffas man och boktipsar varandra.  
 
Aktiviteter för ökad digital delaktighet har 
genomförts. Två gånger i veckan träffas 
SeniorNet och äldre lär äldre om datorer.  
 
I samarbete med Litteraturcentrum har sju 
skrivarcaféer arrangerats med kända inspiratörer. 
De avslutades i november med ett program på 
biblioteket som föregicks av ett poesitåg som gick 
från Uppsala till Gävle och slutligen Skutskär.  
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Tre kulturlördagar har arrangerats på biblioteket 
och alla med stort publikintresse. 
 
Många välbesökta och intressanta föreläsningar 
har hållits på biblioteket. Förutom skrivarcafé 
med författare har författarbesök arrangerats i 
samarbete med Länsbiblioteket som under året 
satsade på en litteraturkarusell. Boken ”När 
Skutskär kom till” lanserades i slutet på året och 
blev snabbt en försäljningssuccé och efterfrågad 
julklapp. Författarna höll i ett uppskattat föredrag i 
samband med lanseringen. Ansvarig utgivare är 
kommunen som finansierat tryckningen med stöd 
från Ljungbergskafonden och Svenska kyrkan. 
Även Johan Thunberg utkom med en bok kring 
sitt målande under året och i december höll han i 
en uppskattad föreläsning.  
 
Kakboken som kom till efter kommunens 150-års 
firande lanserades och presenterades med ett 
föredrag och fin utställning med bilder från 
firandet. 
 
Förtidsröstning har erbjudits på biblioteket i 
samband med valen till EU-parlamentet och det 
allmänna riksdagsvalet. Totalt förtids-röstade 
3 983 personer på biblioteket. 
 
Antalet träffar för finsk läsecirkel har utökats och 
SeniorNet för finsktalande har bedrivits varje 
vecka med uppehåll under sommaren.  
 
Fler finska böcker/ljudböcker samt tidskrifter har 
köpts in tack vare bidrag från kommunens 
förvaltningspengar. 
 
Sju konserter har arrangerats i samarbete med 
Musik i Uppland och lokala föreningar. Flera 
tillfällen med musikunderhållning har även 
arrangerats på biblioteket och på äldre-
boendena. 
 
På efterfrågan från föreningslivet arrangerades 
föreläsningen ”Har idrotten plats för alla” tillsam-
mans med SISU Idrottsutbildarna. En uppskattad 
föreläsning, som har arrangerats tidigare. Ett 
antal föreningskvällar med utbildningstillfällen har 
genomförts och varit mycket uppskattat. 
 
Projektet Sommarbussen pågick under sex 
veckor i sommar. Ett samarbete mellan flera 
avdelningar inom kommunen och i samarbete 
med Svenska Kyrkan. En minibuss med personal 
ambulerade mellan Skutskärsbadet och Sand-
bankarna på fredagkvällar för att umgås, fika och 
grilla med ungdomar. 
 
Olympiska kommittén arrangerade tillsammans 
med SISU Uppland, kommunen och lokala 
föreningar prova på dagen Olympic Day under 
höstlovet. Barn i åldern åk 2-6 deltog i det 
pampiga och uppskattade arrangemanget och för  
 

 
att nå så många barn som möjligt skickades 
separata inbjudningar till fritidshemmen. 
 
Verksamheten på fritidsgården Oasen har 
bedrivits liknande tidigare år. Men öppettiderna 
justerades under hösten till att stänga en timme 
tidigare. Detta på grund av få eller inga besökare 
sista timmen.  4 482 besökare har fritidsgården 
haft under året, vilket är en minskning mot 
tidigare år. De flesta besöken sker under 
eftermiddagarna. Under loven arrangeras 
speciella lovaktiviteter som till exempel badresor. 
På höstlovet gick badresan till det nyöppnade 
äventyrsbadet i Västerås tillsammans med 
Träffen. 
  
Fritidsgården Träffen har haft 4 234 besök vilket 
är en ökning med 22 % jämfört med föregående 
år. Glädjande är att antalet flickor också har ökat 
och uppgår nu till 25 % av besöken. När 
verksamheten öppnade efter sommarlovet kom 
en ny kull besökare som uppskattar fritidsgården 
mycket och deras besöksfrekvens har hållit i sig 
under hela hösten. Nytt från hösten är att lokalen 
delas med Kundas IM program. Flera av eleverna 
är tidigare fritidsgårdsbesökare.  
 
Arbetsmarknad och Integration 
Från och med 2014-09-01 arbetar Arbetsmark-
nad och Integration i samverkan med Landstinget 
Uppsala län, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan med att implementera och 
utveckla arbetssätt och samverkansmetoder från 
projektet Växthuset II, i en samordnad arbetslivs-
inriktad insats med behovsanpassat stöd. Mål-
gruppen för insatsen är kommunmedborgare från 
16 år som bedöms ha behov av de medverkande 
organisationernas parallella samverkansinsatser.  
 
Syftet är att möjliggöra för målgruppen att öka sin 
förmåga att uppnå egen försörjning. Insatsen 
finansieras med stöd av Samordnings-förbundet 
Uppsala län. Mätning av insatsens resultat sker 
årligen och redovisas i Kommun- och landstings-
databasen, KOLADA. Antal remitterade 2014 var 
38 personer, varav 29 är pågående, 15 män och 
14 kvinnor.  
 
Satsningen på ”Särskild anställning” för personer 
som uppbär försörjningsstöd har gett resultat. För 
närvarande är 14 personer i anställning. Sju 
personer har avslutat sin ”Särskilda anställning” 
och av dessa har 4 personer gått vidare till annan 
form av anställning. 
 
Inflödet från Arbetsförmedlingen för personer 
inom jobb- och utvecklingsgarantin har minskat, 
vilket påverkat resultatet för AmI. 
 
Verkstad och service har utfört flera stora 
flyttningar inom kommunens organisationer, 
enklare ombyggnationer samt snickeri- och 
måleriarbeten. 
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Älvkarleby kommun har i överenskommelse med 
Länsstyrelsen ett mottagande av 43 nyanlända,  
fördelat på 21 personer ABO) och 23 personer 
(EBO).  2014 bosatte sig 76 personer i Älvkarleby 
kommun. Av dessa kom 18 via anläggnings-
boende (ABO), 10 har ordnat boende på egen 
hand vid permanentuppehållstillstånd (EBO), 17 
via anhöriganknytning och 31 egen inflyttning 
(varit tidigare folkbokförd i annan kommun). Av 
dessa 76 personer är 46 vuxna och 30 barn.  
 
Sommaraktiviteter för nyanlända har genomförts 
under sju veckor för cirka 30 personer. 
 
Teknisk avdelning 
Inom projektet Sand har ny gång och cykelväg 
med tillhörande belysning anlagts, asfalterad 
vändplan har byggts och nya lednings-dragningar 
är färdigställda. Erbjudande till tomtkön har läm-
nats för de nybildade fastigheterna på Sand. 
 
Gästrike Återvinnare ska etablera sig på södra in-
dustriområdet. Beslut har fattats gällande köpe-
avtal/överenskommelser och arbete pågår med 
projektering av väg, belysning m.m. gällande 
etableringen. 
 
Kommunen har tagit en del av kostnaderna för 
återställningen av området på Stora Ensos fabrik 
med anledning av åtgärder efter översvämningen 
2013. Frågor gällande översvämningen och 
dikesföretaget drivs nu av kommunen, Stora 
Enso Skog AB och Trafik-verket gemensamt. 
 
Arbete gällande förekomsten av tungmetaller vid 
Dragmossens deponi och kringliggande område 
pågår. Delåtgärder har beslutats och resurser är 
tillsatta. Åtgärderna kommer att genomföras 
enligt tidplan och förslag på slutlig lösning 
arbetas fram utifrån framtagna resultat. 
 
Älvkarleby Camping har säsongen 2014 drivits av 
Älvkarleby kommun. Avdelningen har arbetat 
med flertalet åtgärder under perioden. Ny 
styrbom har installerats, städning av camping-
området har utförts och ny elanläggning 
installerats. Belysning i campingstugor bytts ut till 
LED.  
 
Inventering av kommunens brosystem har utförts 
och arbete pågår med att ta fram en plan på drift 
och underhåll av alla broar. Besiktning har skett 
av kommunala vägar och cykelvägar. Plan med 
åtgärder/kostnader har tagits fram. Alla cykel-
vägar i Älvkarleby har fått ny asfaltering. 
Kommunens lekplatser har åtgärdats enligt 
högsta nivåkrav. 
 
Skadegörelsen har varit hög under en period 
vilket påverkar ekonomin negativt. 
 
 
 

 
Utbyte av kommunens vägbelysning/armaturer 
pågår och elkostnaderna blev 28 % lägre 2014 
jämfört med 2013. Energiförbrukningen kommer 
att bli ännu lägre när all armatur är utbytt.  
 
Energibesparande åtgärder pågår löpande med 
installering av ny styr, värme/ventilation i 
kommunens fastigheter. 
 
Arbetsmarknadsprojektet med Skogstyrelsen 
pågår under arbetsledning av driftchef. Utfört  
arbete får positiv respons från allmänheten och 
större områden, som varit eftersatta under fler-
talet år, har röjts.  
 
Ny förskola är byggd i Älvkarleby (Tallbackens 
förskola) och verksamheten har flyttat in, se bild 
nedan. Energiprojekt har initierats i samband 
med byggnationen. Mer än 90 % av belysningen 
är ledbelysning och solceller kommer att in-
stalleras på byggnadens tak. 
 

 
Tallbackens förskola 
Foto: Kommunens bildbank 
 
Vattenskador har drabbat kommunens fas-
tigheter, vilket påverkat fastighetsbudgeten. Kost-
nader för akut underhåll har under året varit om-
fattande, vilket negativt påverkat budgeten för det 
planerade underhållet. Omfattande takrenovering 
på Sörgärdets skola färdigställdes under 
september. 
 
Avdelningen har deltagit i projektet ”Fossilfria 
kommunala transporter” som genomfördes av 
länsstyrelserna i Västmanland, Uppsala och 
Sörmland tillsammans med kommuner i de tre 
länen.  
 
Arbetet med försäljningen av Hyttön 1:2 (Hyttö 
skola) slutfördes. Mindre delar av kommunala 
markområden har sålts till privatpersoner. 
 
 
Bygg- och miljöavdelning 
Under året har 348 miljöärenden, 213 bygg-
ärenden, 12 planärenden och 8 fastighets-
bildningsärenden inkommit eller upprättats. Inom 
samtliga verksamheter har ärendemängderna 
varit normala. 
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Vid halvårsskiftet trädde förändringar i plan- och 
bygglagen, PBL, i kraft. I och med detta 
noterades en anhopning av frågor och ärenden 
rörande bygglovsbefriade åtgärder, Attefallare. 
 
Vakanser inom miljötillsyn, hälsoskydd och 
livsmedelskontroll har skapat ett ackumulerat 
tillsynsbehov inom dessa verksamheter samt 
inneburit att avdelningen redovisar ett 
ekonomiskt överskott. 
 
Livsmedelsverket genomförde en revision av 
kommunens livsmedelskontroll under hösten. 
Ett arbete med att införa fasta årliga avgifter för 
livsmedelsverksamheter påbörjades. 
 
Arbetet med nya dubbelspåret genom kommunen 
har genererat ärenden på såväl bygg- som miljö- 
sidan. Likaså har arbetet med Dragon Gate 
aktualiserats inom bygg-, miljö-, som såväl 
livsmedelsområdet. 
 
Detaljplan för ökade byggrätter i Älvkarleby har 
vunnit laga kraft. Detaljplan för Jungfruholmens 
skola har godkänns för antagande. Två detalj-
planer har godkänts för granskningsutställning. 
Arbetet med en detaljplan för att skapa attraktivt 
boende kring Bodaån har påbörjats. 

Framtiden 

Arbetsmarknad och Integration 
 
AmI står inför stora framtida utmaningar, då alla 
kommunmedborgare från 16 år som bedöms ha 
behov av samordnad arbetslivsinriktad insats 
med behovsanpassat stöd, ska erbjudas 
deltagande i samverkansinsatsen. 
Detta innebär, att ingen person ska exkluderas 
oavsett ursprung, psykisk hälsa eller arbetsför-
måga. Implementeringen är beroende av att 
chefer inom Älvkarleby kommun (liksom inom 
samverkansorganisationerna) har huvudansvar 
för att göra samverkansmetoderna och 
arbetssättet kända och att de tillämpas inom 
kommunen. 
 
En revidering av lokala överenskommelsen 
(LÖK) är påbörjad med en förhoppning av ett nytt 
påskrivet avtal senast maj 2015. Migrations-
verkets prognos för 2015 visar att mellan 80 000 
– 105 000 människor väntas anlända till Sverige 
för att söka asyl.  Detta innebär att Älvkarleby 
kommun står inför framtida utmaningar som 
ställer krav på med ett väl fungerande arbetslivs-
inriktat mottagande socialt stöd i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och andra aktörer.  
 
Kultur- och fritid 
Länsbiblioteket satsning på Litteraturkarusellen 
som infördes under hösten och som vi deltar i 
kommer att fortsätta. Läsprojektet ”Dela läslust” 
kommer att startas tillsammans med  

 
Länsbiblioteket och länets kommuner. 
En biblioteksplan kommer att skrivas under året 
som även omfattar skolbiblioteken.  
Kommunens totala kostnader för föreningsstöd 
och verksamhet kommer att granskas och 
utredas av Utvärderingsringen, på uppdrag av 
nämnden. Kontantstöd, subventioner, 
kommunala kostnader för anläggningar samt 
driftbidrag kommer att ingå i utredningen. Syftet 
är att få fram underlag för en rättvisare fördelning 
av stöd till föreningarna. 
 
På uppdrag av nämnden kommer en utredning 
kring ungdomars fritidssysselsättning och fritids-
gårdsverksamhet att göras. Utredningen kommer 
att innehålla en kartläggning av behov och 
efterfrågan från ungdomarna och förslag på 
eventuella framtida förändringar.  
 
Bygg- och miljö 
Förändringar i lagstiftning kräver ständiga an-
passningar av verksamheten. Ytterligare föränd-
ringar, bland annat PBL, väntas under 2015. 
 
En förstudie har påbörjats och planeras fortgå för 
att undersöka möjliga vägar till samarbete med 
andra nordupplandskommuner i syfte att minska 
sårbarhet och höja kvalitet och effektivitet inom 
plan-, bygg- och miljöområdet.  
 
Ett identifierat behov finns, att arbeta med 
uppdatering av gamla detaljplaner, samt att ska-
pa byggrätter i attraktiva områden. Kommunens 
bostadsförsörjningsplan som beräknas vara klar 
under år 2015 bör ligga till grund för arbetet med 
den fysiska planeringen. 
 
Kommunen bör flytta fram positionerna vad gäller 
tillsyn inom byggverksamheten. 
 
GIS-verksamheten är eftersatt. Kommunen 
behöver hitta lösningar för att uppdatera och 
utveckla Geografisk information. 
 
Inom miljö-, hälsoskydd-, och livsmedels-
områdena behöver kommunen fortsätta arbetet 
med att utveckla den tillsyn som behövs. 
 
                     
Teknisk avdelning 
Fortsatt arbete med att genomföra åtgärder för 
att hålla/höja skicket på kommunens broar, vägar 
och cykelvägar. Möjligheter att tillgänglighets-
anpassa befintliga lekplatser och badplatser i 
kommunen ska inventeras.  
 
Projektet med utbyte av kommunens väg-
belysning/armaturer avslutas, redovisas och 
utvärderas. Förslag till nytt politiskt beslut lämnas 
gällande frekvens för belysningens tänd-
ning/släckning. 
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Delåtgärder som utförts i arbetet med 
Dragmossens deponi ska utvärderas. Därefter 
fortsätta arbetet för en kvalitativ, ekonomisk och 
miljömässig hållbar lösning. Detta kommer att 
ske i samverkan med konsulter och 
entreprenörer. 
 
Gästrike Återvinnare har köpt mark på södra 
industriområdet och tillträder området våren 
2015. Mindre delar av kommunala markområden 
säljs till Älvkarleby Hus. 
 
Arbete påbörjas med att uppdatera och utveckla 
området geografisk information i samverkan med 
övriga avdelningar. 

 
Långsiktig plan för energieffektivisering av kom-
munens fastigheter ska upprättas med 
samarbetspartner. Målet är att sänka 
förbrukningskostnaderna och att uppnå 
energimålen. 
 
Projektet med fossilfria transporter fortsätter en 
bit in på 2015 och ska resultera i en plan för hur 
vi når målet att ha en fossilbränslefri fordonsflotta 
2030. 
 
Arbete med säkerhetssamordning, internt skydd 
och systematiskt brandskyddsarbete med mera 
kommer att ske löpande under år 2015. 
 
 
 
 
 

Nyckeltal   2012 2013 2014 2014 
 
(i kronor om inte annat anges) Redovisning Redovisning Redovisning Budget 

Fastighet 

Kostnad per m2 lokalyta, totalt, 782 759 847 802 
Kostnad per m2 lokalyta, underhåll,* 89 182 245 179 
Kostnad per m2 lokalyta, total drift 337 311 298 299 

Väghållning 

Kostnad per m2 kör- och gång/cykelväg, 
drift och underhåll 14,8 13,18 8,38 13,84                         
Kostnad per belysningsstolpe, total 722 665 638 688 

Parker 

Kostnad per m2 parkyta, drift 5,79 6,02 5,99 5,48 
Kostnad per lekplats, total 9 143 11 591 14 273 11 273  
 
*inkl vattenskador för 1,8 mnkr redovisat 2014. 
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Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2013 

Redovisning 
2014 

Avvikelse budget 
2014 

Intäkter 54 422 55 905 14 169 

Kostnader 407 749 438 483 -34 442 

Nettokostnad 353 326 382 578 -20 273 

 

Ansvarsområden 

Utbildnings- och omsorgsnämnden ansvarar för 
verksamheterna inom vård och omsorg, individ- 
och familjeomsorg, kost, utbildning och 
bemanning. Inom vård och omsorg ingår omsorg 
för äldre och funktionshindrade, ensam-
kommande flyktingbarn. Individ- och familje-
omsorgen består av handläggning av bistånd, 
ungdoms- och familjeomsorg, Nätverkshuset och 
försörjningsstöd. Kostverk-samheten omfattar all 
kostverksamhet inom kommunen. Inom 
utbildningsområdet ingår förskola, fritidshem, 
förskoleklass, grundskola, särskola, gym-
nasieskola, kulturskola samt vuxenutbildningen 
KunDa. Vuxenutbildningen KunDa drivs i form av 
intraprenad. Under 2014 ansvarade nämnden 
även för bemanningsenheten. 
 
Fördelning av budget (2014) 

30%

12%

3%

49%

3% 2% 1%
VOM

IFO

Kost

Utbildning

KunDa

Admin

Bemanning

Diagram: Fördelning av budget inom Utbildnings- och 
omsorgsnämnden. VOM = vård och omsorg, IFO =  
Individ- och familjeomsorgen,  

 
Budgetutfall  
Utbildnings- och omsorgsnämnden visar totalt ett 
negativt utfall för året med nästan 20,3 mnkr. 
Nedan följer avvikelsen för de större delverksam-
heterna.  
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot 
budget 2014 

Förv./nämnd 9 530 -806 

 
Förvaltningskontoret/nämnden redovisar ett 
negativt utfall på drygt 800 tkr, främst beroende 
på konsultarvode i samband med utredning av 
utjämningssystemet, försörjningsstöd bistånds- 

 
 
 
bedömning, och ökade kostnader för företags-
hälsovård. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot 
budget 2014 

Bemannings-
enhet 

2 055 395 

 
Bemanningsenheten redovisar ett positivt utfall 
på 395 tkr, främst beroende på lägre kostnader 
för vikariepoolen.  
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot 
budget 2014 

Utbildning 169 654  6 841 

 
Utbildningsverksamheten, exklusive vuxenutbild-
ningen KunDa, redovisar ett positivt utfall för året 
på 6 841 tkr. Lägre kostnader än budgeterat för 
gymnasieskolan samt färre elever inom 
gymnasiesärskolan och lägre skolskjutskostnader 
för dessa elever bidrar främst till överskottet. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot 
budget 2014 

KunDa 7 832 1 910 

 
Intraprenaden KunDa redovisar ett överskott på 1 
910 tkr. Verksamheten tar med sig överskottet till 
2015. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot 
budget 2014 

Kost 12 997 -302 

 
Kostverksamheten redovisar ett negativt utfall 
med 302 tkr beroende på höga kostnader i 
förhållande till budget för vikarier samt kostnader 
för mattransporter i samband med renoveringen 
av golvet vid köket på Östangård. 
 

Verksamhet Nettokostnad 
(tkr) 

Avvikelse mot 
budget 2014 

Vård och 
omsorg 

122 135 -12 234 
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Vård och omsorg redovisar ett negativt utfall, på 
12 234 tkr. Den främsta orsaken är ökade 
personal- och vikariekostnader.  
 
Vård och omsorg har en hög sjukfrånvaro, vilket 
medför ökade kostnader för vikarier.  Inom vissa 
grupper ligger sjukfrånvaron på 12 %.  
 
Även kostnader för personlig assistans har ökat. 
Skälet till ökningen är att fler brukare än tidigare 
har nyttjat möjligheten att fritt välja personlig 
assistent, utöver den ordinarie personal som 
kommunen kunnat erbjuda. Även detta har lett till 
ökade kostnader.  
 
För att öka möjligheten att nyttja de totala 
resurserna mer flexibelt, och därmed minska 
kostnaderna, har hemtjänstorganisationen slagits 
samman till en enhet.  
 
Besluten inom vård och omsorg är av olika 
karaktär. En tydlig trend är att fler än tidigare får 
beslut om personlig omvårdnad, vilket kräver mer 
personaltid. Fler än tidigare skrivs också ut tidigt 
från sjukhus. Dessa personer har oftast ett större 
behov av personalkrävande insatser, insatser 
som tidigare utfördes av landstinget.  
 
Fler brukare väljer andra externa utförare av 
städinsatser för att få göra Rut-avdrag. De 
insatser som idag utförs av den kommunala 
hemtjänsten är mer av omvårdnadskaraktär. 
 
Älvkarleby kommun har relativt få särskilda 
boendeplatser, i förhållande till andra kommuner i 
regionen. Med ett ökat vårdbehov som utförs i 
det egna hemmet, ökar kostnaderna väsentligt. 
Samtidigt ska brukaren själv ha möjlighet att få 
sina behov tillgodosedda i sin egen bostad. 
Antalet personer med behov av särskilt boende 
har dock också ökat.  
 
Kommunens personalbemanning på särskilda 
boenden är i jämförelse med andra kommuner 
låg. Inför verksamhetsåret 2014 budgeterade 
därför nämnden för en utökning av bemanningen. 
De ekonomiska medlen omfördelades under året 
till hemtjänsten, där kostnaderna visade sig bli 
högre än beräknat.  
 
När behovet av hemtjänst för enskild vårdtagare 
överstiger en viss nivå, blir vården dyrare än vid 
samma vård- och omsorgsbehov i särskilt 
boende. Fler platser i särskilt boende skulle 
därför i dessa ärenden ge lägre kostnader och 
bättre kontinuitet.  
 
För att utveckla arbetet kring så kallade 
”hemmaplanslösningar”, har förvaltningen ge-
nomfört ett pilotprojekt för att utveckla de interna 
processerna såsom samarbetet mellan Individ  
 

 
och familjeomsorgen, Nätverkshuset och vård 
och omsorg.  
 
Inom vård och omsorg finns även verksamhet 
som fullt ut finansieras av externa medel, bland 
annat från socialstyrelsen. Exempel på 
verksamheter är omvårdnadslyftet och projekten 
Bättre liv för sjuka äldre samt Psykisk ohälsa. 
 

Verksamhet 
Nettokostnad 

(tkr) 
Avvikelse mot 

budget 2014 

Individ- och 
familjeomsorg 

58 480 -16 180 

 
Individ- och familjeomsorgen redovisar ett 
negativt utfall på 16 180 tkr. Skälen till det 
negativa utfallet är främst högre kostnader än 
budgeterat för insatser för barn och unga och 
övriga verksamheter. 
  
Insats Avvikelse budget 
Barn och unga -10 268 
Vuxna -146 
Försörjningsstöd -2 187 
Övrig vht -3 579 

Tabellen visar att barn och ungdomsinsatserna har varit 
mest kostsamma.  
 
Under verksamhetsåret har antalet insatser varit 
mer omfattande än tidigare, framför allt inom 
Barn- och familjeenheten. Under året har också 
medarbetare slutat vid enheten, vilket lett till att 
externa och kostsamma konsultinsatser har 
krävts för att klara verksamheten. Allt detta 
tillsammans med en utökning av antalet ärenden, 
många komplicerade sådana, har gjort att 
verksamheten inte klarar att hålla budget. 
 
Under hösten 2014 har ett stort fokus legat på att 
få en komplett bild av individ- och familje-
omsorgens verksamhet. Omfattande åtgärder har 
också vidtagits för att få en långsiktigt hållbar 
utveckling. Under hösten 2014 prioriterades att 
skapa bättre förutsättningar för en mer effektiv 
och rättsäker hantering kring de många 
ärendena. Det har handlat om systemverktyg, 
utveckling av riktlinjer och rutiner samt 
samordning inom enheten.  
 
De medel som budgeterats för försörjningsstöd 
var under året inte tillräckliga, för de individer 
som beviljats stödet.  
 
Individ- och familjeomsorgen har beviljat ett antal 
kommunala anställningar. Anställningarna är en 
satsning för att möjliggöra för individer att få en 
betald sysselsättning istället för försörjningsstöd. 
Målet är att öka möjligheterna för den enskilde att 
på sikt få en anställning och därigenom bli 
självförsörjande. De kommunala anställningarna 
delfinansieras med bidrag från arbetsför- 
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medlingen i form av nystartsjobb eller via en 
utvecklingsanställning.  
 

Vega redovisar ett överskott med 104 tkr. 
 

Väsentliga händelser 
En nybyggd förskola, Tallbacken, öppnades i 
Älvkarleby under 2014. Förskolan har fyra avdel-
ningar. Verksamheterna vid Ankarets förskola 
och Kvarngärdets förskola, flyttade i augusti in i 
de nya lokalerna på Tallbacken och ingår nu där 
som avdelningar.  
 

Nämndens beslut om maximalt antal barn per 
förskoleavdelning ändrades under året från 18 till 
19.  
 

År Antal födda barn 
2011 90 
2012 103 
2013 72 
2014 88 

Tabellen visar att det under året föddes 88 barn, en 
ökning med 16 från föregående år 
 
Sagans naturförskola vid Älvboda Friskola ut-
ökade i augusti verksamheten med en avdelning 
för 16 barn. Detta innebär att den kommunala 
förskolan har minskat personalbemanningen för 
att anpassa verksamheten utifrån det minskade 
barnunderlaget. 
  

En fristående verksamhet inom pedagogisk 
omsorg (tidigare benämnd familjedaghem) finns i 
norra delen av kommunen.  
 

Samtlig personal inom förskolan har genomgått 
utbildningen Praktisk IT- och mediekompetens, 
PIM. 
  

Det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan fort-
sätter att utvecklas. Utbildning av en lärledare per 
förskoleavdelning har påbörjats.  
 

Hälften av personalen har gått under hösten 
2014 och de övriga kommer att gå under våren 
2015. 
 

Första hjälpen/hjärt- och lungräddning har 
genomförts för all personal inom förskolan under 
hösten 2014. Utbildningen ”Natur och teknik för 
alla”, NTA, sker fortlöpande. Förskolan har 
utbildat en egen NTA-utbildare. 
 

Under hösten började fler elever på Rotskärs-
skolan i årskurs 6 jämfört med tidigare år, vilket 
innebär att färre elever har valt fristående 
alternativ. 
 

Meritvärdet för årets nior visar en ökning, 196 
poäng, jämfört med 176 poäng (2013). Merit-
värdet är baserat på 16 ämnen. Meritvärdet för  
 
 
 

 
2014 baserat på nytt beräkningssystem med 17 
ämnen blir 203 poäng (riket 215 poäng). 
Maximalt kan 340 poäng erhållas. 
 

Behörigheten till gymnasiet har minskat från 
82 % till 76 %. Bland de icke behöriga finns 
elever som har klarat av att få betyg i flera äm-
nen, men som inte har klarat godkänt i svenska, 
engelska och/eller matematik. Orsaken kan vara 
kort vistelsetid i Sverige.  
 

År Meritvärde Gymnasiebehörighet 
2012 168 73 % 
2013 176 82 % 
2014 196 76 % 

Tabellen visar att meritvärdet har ökat men att 
gymnasiebehörigheten minskat. 
 

Fler elever har valt högskoleförberedande 
gymnasieprogram jämfört med tidigare. Av de 
behöriga eleverna började 50 % ett högskoleför-
beredande program och 50 % ett yrkesför-
beredande program. 10 elever av 49 började på 
naturvetenskapliga- eller teknikprogram. 
  

93 % av eleverna i årskurs 1 kan läsa enligt Skol-
verkets kriterier. En anledning till minskningen 
från 99 % 2013 är att några av barnen varit kort 
tid i Sverige. 
 

I resultaten från Nationella ämnesprov kan en del 
övergripande tendenser utläsas. 

• Resultaten från åk 3 är i nivå med eller 
över rikssnittet. 

• Högst resultat i engelska i åk 9. 
• Matematik har lägst måluppfyllelse av 

samtliga ämnesprov. 
• Betyg och resultaten vid nationella prov 

har hög överensstämmelse. 
• Eleverna visar brister i att skriva 

fullständiga svar i åk 6 och 9. 
 

Trenden för resultaten i naturorienterade ämnen 
(NO) visar på bättre resultat vad det gäller 
godkända ämnesprov de senaste åren. 

• 2012 Kemi 42 % 
• 2013 Fysik 59 % 
• 2014 Biologi 78 % 

Olika ämnen testas olika år vilket gör det svårt att 
jämföra resultaten och dra fullständiga slutsatser.  
 

Under läsåret 2013-14 genomgick 32 lärare en 
omfattande fortbildning i Skolverkets ”matema-
tiklyft”. Lyftet fortsätter under läsåret 2014-15. 
 

Sju förstelärare är anställda i kommunen på två 
år. Skolverket betalar löneökningen till 
förstelärarna med 5 000 kronor/månad. 
Förstelärarnas uppdrag inriktas på att förbättra 
elevernas läsförståelse, matematik och samhälls-
orienterande ämnen (SO). 
 
 
 



Utbildnings- och omsorgsnämnd  
Ordförande: Anett Aulin 

Förvaltningschef: Ulrika Hjerpe 

26 
 

 
Kulturskolan har under året fortsatt med sina 
regelbundna besök på kommunens äldrebo-
enden, teaterföreställningar samt haft traditions-
enliga musikavslutningar i Älvkarleby och 
Skutskärs kyrka. Verksamheten deltog för första 
gången även vid Fallens dag där dansgruppen 
framträdde och teatereleverna ordnade en 
sagovandring med skattjakt på Laxön. 
 

Under åtta dagar i juni genomfördes dagläger-
verksamhet, som riktar sig till speciellt inbjudna 
barn. En medarbetare vid Kulturskolan planerade 
daglägrets innehåll och aktiviteter. 
 

Under året har vuxenutbildningen KunDa antagit 
så många elever som möjligt till utbildningarna 
inom komvux, svenska för invandrare, SFI, 
introduktionsprogram, och Älvskolan. Alla som 
sökt kurserna har inte kunnat antas.  
 

Vid Komvux har 265 elever läst 768 kurser, inom 
introduktionsprogrammet har det varit 40-47 
elever, inom SFI 65 elever och vid Älvskolan har 
det varit 4 grundskolelever och 4-5 IM-elever. 
 

För att säkerställa elevers rätt att slutföra och gå 
till slutbetyg/gymnasieexamen har utbildningar 
köpts från andra kommuner eller på distans. Ett 
tiotal personer har via yrkesvux, som är statligt 
finansierat, erhållit olika slags yrkesutbildningar. 
Under hösten hade svenska för invandrare en 
växande kö i avvaktan på kartläggning och 
antagning. Den främsta orsaken till kön var 
bristen på lokaler och rätt anpassade sådana. 
Även de nyanlända ungdomarna blev placerade i 
kö för att börja på språkintroduktionen. 
 

För att lösa den akuta lokalbristen vid vuxen-
utbildningen KunDa har eleverna som hör till 
introduktionsprogrammen flyttat till lokalerna vid 
Träffen i Sporthallen på Rotskär för att lösgöra 
undervisningslokaler vid KunDa. Även lokaler vid 
Komvux i Gävle har använts till vårdkurser. 
Arbetsmiljön vid KunDa har under året kommit i 
ett ansträngt läge då det bildats kö för elever 
samt att personalens arbetssituation har 
påverkats, bland annat genom tid det tagit att 
förflytta sig mellan undervisningslokaler och tid 
att ställa iordning temporära lokaler.  
 

Inom kostverksamheten stängdes köken vid An-
karets förskola och Kvarngärdets förskola i  
slutet av juni. Verksamheten flyttades till den nya 
förskolan Tallbacken. Kostverksamheten har 
fokuserat på att utveckla gemensamma rutiner, 
för att få en bättre kostnadsmedvetenhet. 
 

Vård och omsorg har svårigheter att hitta vikarier, 
med rätt kompetens och erfarenhet. Bristen på 
vikarier har krävt att ordinarie personal har 
behövt arbeta övertid, ofta till en högre kostnad 
än en timvikarie. Många brukare har idag stora 
omvårdnadsbehov och personal måste sam- 
 

 
ordnas från flera grupper utifrån både kompetens 
och körkort. 
 
Under hösten har ett omfattande arbete fortsatt 
att ställa om verksamheten i enlighet med den 
nya organisationen. 
 

Under mars 2014 startade Demenscentrum, 
vilket innefattar ett så kallat ”nivåboende”, dag-
verksamhet och korttidsboende för demenssjuka. 
Tre ”Silviasystrar”, som är specialiserade under-
sköterskor för demensvård, har utexaminerats 
och har sin placering vid Demenscentrums dag-
verksamhet. De har utvecklat verksamheten för 
att bättre vara anpassad för yngre demenssjuka, 
de har även handledande uppdrag för övrig 
verksamhet. Kommunens demenssjuksköterska 
finns också på demenscentrum. Hon arbetar 
handledande till övrig personal samt gör olika 
specifika utredningar. 
 

En stor hemtjänstorganisation har bildats med all 
hemtjänst i kommunen, där också den legitime-
rade hemsjukvårdspersonalen ingår. Gruppen 
med integrerad hälso- och sjuk-vård är klar men 
utvärderas och förändras fortfarande. 
 

Funktionshindradeomsorgen har flertalet barn 
med omfattande behov. Under våren 2014 togs 
ytterligare beslut enligt Lagen och särskilt stöd för 
funktionshindrade, LSS.  
  

Kommunen har ålagts vite för ett beslut som inte 
verkställts inom funktionshindradeomsorgen. 
Vitet är överklagat, och utfallet är ännu oklart.  
 

Under 2014 inleddes ett omfattande arbete inom 
Vård och omsorg för att tydliggöra och utveckla 
alla processer, rutiner och riktlinjer. 
  

HVB-hemmet för ensamkommande flyktingbarn, 
Vega, har under året haft en inspektion från 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 
Rapporten betonar att kvalitetsledningssystemet 
måste vara klart under våren 2015. 
 

Individ- och familjeomsorgen har varit utsatt för 
en högre belastning än tidigare år, framför allt 
vad avser Barn- och familjeenheten 
 

Ett intensivt arbete pågår, för att arbete med 
unga personer som är beroende av försörjnings-
stöd. En samordnare har anställts för att öka det 
arbetsledande stödet i handläggningen, samt för 
att möjliggöra en kvalitetssäkring i handlägg-
ningsprocessen. 
 

Verksamheten fortsätter att vara delaktig i projek-
tet Växthusets utfasning som ska implementeras 
inom ramen för kommunens Arbetsmarknad och 
integrationsenhet, AMI. En utveckling av 
processerna pågår i samverkan med AMI, för att 
skapa en tydlig väg in för personer som är i 
behov av försörjningsstöd.  
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En familjebehandlare har genomgått utbildning i 
metoden ”Funktionell familjeterapi”, FFT, vilket 
kommer att förstärka arbetssättet att arbeta mer 
evidensbaserat inom verksamheten. Vilket 
kommer att leda till bättre möjlighet att se verkliga 
effekter av de insatser som sätts in.  
 

Individ- och familjeomsorgen deltar i Impuls, ett 
projekt finansierat via Samordnings-Förbundet. 
Målgruppen för projektet är personer som saknar 
sjukpenninggrundande inkomst och som får sin 
försörjning via kommunens försörjningsstöd.  
 

Individ- och familjeomsorgen ser också över olika 
metoder för att kunna sätta in tidiga insatser för 
utsatta barn och deras familjer. I arbetet ingår att 
se hur samverkan och samarbetet med förskolan 
kan utvecklas.  
 

Verksamheten har utökat med en familjestödjare 
under ett år, finansierat av så kallade Prio-
pengar, vilket är en regeringssatsning med syftet 
att förbättra livssituationen för personer med 
psykisk ohälsa, främst barn och unga. 
Familjestödjaren kommer även att ingå i insats-
resurser för hemmaplanslösningar.  
 

Framtiden 
Det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan fort-
sätter att utvecklas. Utbildning av en lärledare per 
förskoleavdelning fortsätter under våren 2015. 
 

Ytterligare fortbildningsinsatser för personalen 
inom förskolan kommer att vara ergonomi, och 
Natur och teknik för alla, NTA. Dessa 
fortbildningsinsatser kommer att genomföras 
under våren 2015.  
 

Fortbildningen inom grundskolan inriktas på 
fortsatta matematiksatsningar, entreprenörskap 
och Framgångsrikt ledarskap i klassrummet, Flik. 
En processinriktad fortbildningssatsning för för-
skolans och skolans lärare inom informations- 
och kommunikationsteknik, IKT, planeras för 
våren 2015. Hösten 2015 startar Skolverkets 
”Läslyft”. 
 

Hyresavtalet för modulen vid Jungfruholmens 
förskola är uppsagt från och med 2016. 
 

I början av 2015 tillsätts en ungdomskonsulent på 
en halvtidstjänst för att arbeta med kommunens 
aktivitetsansvar. Tjänsten förväntas ge en ökad 
tydlighet och struktur. Ungdomskonsulenten följer 
även upp kommunens elever vid nationella 
gymnasieprogram i andra kommuner. 
 

Vuxenutbildningen KunDa har ett stort behov av 
större lokaler och väntar på politiska beslut kring 
ärendet under 2015. 
 

KunDa har anställt en lärare i engelska på 
grundläggande nivå för 2015. Det bidrar till att 
eleverna inte behöver resa lika mycket till andra  

 
kommuner. Beroende på lokaler och ekonomi 
kan även ämnet komma att ges på hemmaplan 
på gymnasial nivå till hösten. 
 

Medel för att utveckla arbetsplatsförlagt lärande 
APL/praktik inom yrkesintroduktionen på IM har 
sökts från skolverket. Medel har tilldelats från 
länsstyrelsen för projekt kring måluppfyllelse för 
nyanlända elever. 
 

Vård och omsorg har inlett en utbildningssatsning 
för all personal i ett så kallat ”salutogent förhåll-
ningssätt”, vilket innebär att verksamheten har 
fokus på att se individen i sitt sammanhang. 
Forskning visar att förhållningssättet kommer att 
ge bättre faktiska resultat för individen.  
 

Cheferna inom vård och omsorg går en utbildning 
via Sveriges kommuner och landsting, SKL, 
”Leda för resultat”. Syftet är att cheferna ska 
arbeta mer strategiskt med resultatstyrning för att 
öka kvalitet, öppenhet samt utveckla kunskapen 
för att klara sitt uppdrag. Det handlar även om att 
leda och styra med hjälp av moderna 
kvalitetsmetoder, öppna jämförelser och 
utvecklad data som speglar faktiska resultat.  
 

Det ämnesområde som chefsgruppen valt att 
arbeta med är ” Hur stärker vi delaktighet och 
medinflytande hos våra brukare”? 
För att fortsätta arbetet kommer ett projekt att 
genomföras under våren med hjälp av en 
förbättringsledare på 50 %. Utgångspunkten är 
den nya genomförandeplanen och de nya 
riktlinjer som gäller för dokumentation i enlighet 
med socialtjänstlagen. Målet är att uppnå en 
ökad kvalitet och ett ökat medinflytande bland 
brukarna, genom att det salutogena synsättet 
genomsyrar all verksamhet. 
 

Den tätare samverkan mellan vård och omsorg 
samt individ- och familjeomsorgen kommer att 
bidra till en utveckling av så kallade 
hemmaplanslösningar som både blir bättre för 
brukaren och som innebär minskade kostnader 
för kommunen.  
 

Genom en förstärkning inom barn- och ungdoms-
gruppen kommer verksamheten att ha bättre 
möjligheter att rekrytera egna familjehem, 
kontakthem och kontaktfamiljer vilket medför att 
behovet av kostsamma konsulentstödda 
familjehem minskar. Fortsatt arbete pågår för att 
möjliggöra tidiga insatser till utsatta barn och 
deras familjer liksom utveckling av 
hemmaplanslösningar i stället för placeringar. 
 

Genom ett strukturerat och metodiskt arbetssätt 
med tidiga insatser med exempelvis förskolan 
kan senare dyra placeringar förhindras. Ett 
exempel på detta är ”Parenting young children”, 
PYC, som är ett föräldrautbildningsprogram. Mål-
gruppen för insatsen är föräldrar med 
intellektuella funktionsnedsättningar. 
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Nyckeltal 2013 2014 
 
Utbildning 
Förskola 
Antal inskrivna barn (medeltal 15/2 och 15/10) 452 448 
Antal barn/årsarbetare (15/10) 5,7 5,6 
Bruttokostnad (kr) per barn (exkl. kost) 93 719 94 561  
 

Fritidshem 
Antal inskrivna barn (medeltal 15/2 och 15/10) 275 311 
Antal barn/årsarbetare (15/10) 19,7 22,3 
Bruttokostnad (kr) per barn (exkl. kost) 20 312 20 611 
 

Förskoleklass 
Antal inskrivna barn (medeltal 15/2 och 15/10) 83 88 
Antal årsarbetare per 100 elever (15/10) 6,1 6,5 
Bruttokostnad (kr) per barn (exkl. kost) 47 596 46 727 
 

Grundskola 
Antal inskrivna barn (medeltal 15/2 och 15/10) 581 609 
Antal pedagogisk personal per 100 elever (15/10) 8,2 8,6 
Bruttokostnad (kr) per barn (exkl. kost) 93 736 84 974 
 

Gymnasium (interkommunala ersättningar, skolskjutsar, inackorderingsers.) 
Antal inskrivna barn (medeltal 15/2 och 15/10) 345 325 
Bruttokostnad (kr) per barn 97 152 98 232 
 
Individ och familjeomsorg 
Placeringar barn & ungdomar (exkl. ensamkommande flyktingbarn) 
Antal vårddygn, totalt 8 117 12 329 
Kostnad/vårddygn, totalt (kr) 1 341 1 724 
Nettokostnad totalt (mnkr) 10,9 21,3 
Antal placerade barn & ungdomar, totalt 42 42 
-varav i familjehem 27 27 
-varav i institutionsplaceringar 15 22 
 
Placeringar vuxna 
Antal placeringar 7 8 
Nettokostnad (mnkr) 1,1 1,4 
 
Vård och omsorg 
Handikappomsorg 
Antal arbetstagare, daglig verksamhet 25 27 
Antal personer med personlig ass LSS/LASS 17 14 
-varav personer i privat regi 5 4 
Antal kontaktpersoner 19 12 
Ledsagarservice 7 8 
Avlösarservice 2 3 

 



 
Finansförvaltning 

29 
 

Driftredovisning (tkr) Redovisning 
2013 

Redovisning 
2014 

 Avvikelse mot 
budget 2014 

Intäkter 471 780 476 756 -494 

Kostnader 34 719 28 079 3 266 

Nettokostnader -437 061 -448 678 2 773 

Budgetutfall 

Pensioner 
Pensionskostnaderna för 2014 blev 25,3 mnkr 
mot budgeterat 24,6 mnkr. 
 
Personalomkostnadspåslag/premier avtals-
försäkringar 
För låg budgetering och fortsatt låga premier för 
avtalsförsäkringar gav ett budgetöverskott på 
2,7 mnkr.  
 
Blockuthyrning 
Nettointäkten uppgick till 149 tkr och gav ett 
budgetunderskott på 351 tkr. 
 
Skatteintäkter 
Kommunalskatten stämmer väl med budget, 
dock fick vi en negativ slutavräkning för 2013 
med 0,9 mnkr. Utfallet baseras på slutavräkning 
2013 och prognos från Sveriges Kommuner och 
Landsting på slutavräkning för 2014.  
 
Kommunalekonomisk utjämning och 
generella statsbidrag 
En för Älvkarleby kommun positiv utveckling av 
den kommunalekonomiska utjämningen gav ett 
överskott på 0,9 mnkr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kommunal fastighetsavgift 
Preliminär slutavräkning gav på ett underskott 
på 70 tkr. 
 
Finansnetto (exkl. finansiella pensionskostnader.) 
Ett fortsatt lågt ränteläge gav lägre räntekost-
nader och ett överskott på 1,1 mnkr.  
 
Internränta 
Bokförda värden på anläggningstillgångar be-
lastar nyttjande nämnder med en intern ränte-
kostnad. Intäktssidan av internräntan bokförs 
under finansförvaltningen.  
 
Intäkterna blev 148 tkr bättre än budgeterat 
 
Internräntesatsen 2014 uppgick till 2,5 %. 
 



Redovisning Avvikelse mot Redovisning Avvikelse mot
2013 budget 2013 2014 budget 2014

Revision
Intäkter 0 0 0 0

Kostnader 582 8 591 19

Nettokostnader 582 8 591 19

Kommunstyrelse 
Intäkter 4 934 421 5 377 944

Kostnader 45 388 650 47 012 738

Nettokostnader 40 454 1 071 41 635 1 681

Samhällsbyggnadsnämnd
Intäkter 47 707 1 811 49 982 3 103

Kostnader 80 656 -792 83 677 -2 333

Nettokostnader 32 949 1 019 33 695 770

Utbildnings- och omsorgsnämnd
Intäkter 54 422 7 055 55 905 14 169

Kostnader 407 749 -18 144 438 483 -34 442

Nettokostnader 353 326 -11 089 382 578 -20 273

Driftprojekt
Intäkter 0 0 6 456 6 456

Kostnader 6 053 157 7 025 -6 805

Nettokostnader 6 053 157 569 -349

Finansförvaltning
Intäkter 471 780 7 380 476 756 -494

Kostnader 34 719 288 28 079 3 266

Nettokostnader -437 061 7 668 -448 678 2 773

SUMMOR
Intäkter 578 844 16 668 594 475 24 177
Kostnader 575 148 -17 834 604 866 -39 556
Nettokostnader -3 696 -1 167 10 391 -15 379

Driftredovisning Älvkarleby kommun (tkr)
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Redovisning Redovisning Avvikelse mot
2013 2014 budget 2014

Kommunstyrelse
Utgifter 628 2 177 -177

Samhällsbyggnadsnämnden
Utgifter 44 587 18 797 16 792

Utbildning- och omsorgsnämnden
Utgifter 1 275 2 770 2 256

SUMMA NETTOINVESTERINGAR 46 489 23 744 18 871

Redovisning Budget Total utgift Total budget
2014 2014 t.o.m. 2014 t.o.m. 2014

Ombyggnad Rotskär Hus S + kök/MS 863,3 3 777,0 19 606,2 26 281,0
Ombyggnad bodaskolan Fsk/kök 923,8 1 758,0 13 804,8 28 370,8
Ny förskola Älvkarleby 10 378,9 14 492,0 15 886,5 20 000,0
Byte till kvicksilverfri vägbelysning 2 937,0 7 927,0 5 460,0 10 450,0
It-utrustning 1 431,0 1 700,0 6 387,9 *
Toppbeläggn gator o vägar 848,6 800,0 5 995,8 *

Redovisning Redovisning Avvikelse mot
2013 2014 budget 2014

Samhällsbyggnadsnämnden
Sandvägen 91 1 198 -1 198

Folkets hus -154 105 -105

SUMMA EXPLOATERING -63 1 303 -1 303

* Kontinuerlig reinvestering

Sammanställning över investeringar >500 tkr

Investeringsredovisning Älvkarleby kommun (tkr)

Exploateringsredovisning (tkr)
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Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
Not 2013 2014 2013 2014

Verksamheternas intäkter 1 80 080 80 097 165 342 165 780
Verksamheternas kostnader 2 -495 420 -527 700 -557 908 -588 602
Avskrivningar/nedskrivningar 3 -13 060 -13 719 -26 472 -28 370

Verksamheternas nettokostnader -428 401 -461 322 -419 037 -451 192

Skatteintäkter 4 366 700 368 794 366 700 368 794
Generella statsbidrag och utjämning 5 70 644 84 329 70 644 84 329
Finansiella intäkter 6 2 787 2 497 1 157 1 007
Finansiella kostnader 7 -8 034 -4 689 -11 515 -8 030

Resultat före extraordinära poster 3 696 -10 391 7 948 -5 091

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

Skattekostnader 201 -903

ÅRETS RESULTAT 3 696 -10 391 8 149 -5 994

Avstämning mot balanskravet 2013 2014

Ingående underskott att balansera 0 0
Resultat enligt resultaträkningen 3 696 -10 391
Övriga realisationsvinster -20 -254
Effekt av sänkt diskonteringsränta 3 413
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 7 089 -10 645

Resultaträkning (tkr)
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Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
Not 2013 2014 2013 2014

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 8 696 1 107 696 1 107
Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggn o tekniska anläggn 9 224 900 232 544 483 923 508 657
Maskiner och inventarier 10 7 948 9 801 67 314 74 528

Finansiella anläggningstillgångar 11 98 264 97 563 33 472 34 146
Summa anläggningstillgångar 331 808 341 014 585 405 618 437

Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter m.m. 12 5 743 7 027 5 743 7 027
Fordringar 13 36 749 39 513 40 301 42 808
Kortfristiga placeringar 14 989 1 040 989 1 040
Kassa och bank 15 36 318 20 909 48 645 29 353
Summa omsättningstillgångar 79 798 68 490 95 678 80 228

SUMMA TILLGÅNGAR 411 607 409 504 681 083 698 665

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER

Eget kapital 16
Årets resultat 3 696 -10 391 8 149 -5 994
Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0
Övrigt eget kapital 124 126 127 823 277 526 290 142

Summa eget kapital 127 823 117 431 285 675 284 148

Avsättningar
Pensioner 17 39 705 42 192 39 705 42 192
Övriga avsättningar 18 3 860 3 860 5 714 5 324

Summa avsättningar 43 565 46 052 45 419 47 516

Skulder
Långfristiga skulder 19 153 100 154 650 238 600 240 445
Kortfristiga skulder 20 87 119 91 370 111 387 126 555

Summa skulder 240 219 246 020 349 987 367 000

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR, SKULDER 411 607 409 504 681 083 698 665

Ställda panter Inga Inga Inga Inga
Ansvarsförbindelser för pensioner 25 241 358 229 592 241 358 229 592
Borgensförbindelser 26 92 314 92 010 6 973 6 791

Balansräkning (tkr)
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Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Not 2013 2014 2013 2014

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 3 696 -10 391 8 149 -5 994
Justering för av-/nedskrivningar 3 13 060 13 719 26 472 28 370
Justering för gjorda/ianspråkt avsättningar 17 4 066 2 487 4 875 2 097
Reavinst/förlust -50
Förändring skattesats latent skatt 98

Medel från verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 20 822 5 815 39 544 24 473

Ökning (-) minskning (+) exploatering/förråd 12 13 -1 285 13 -1 285
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar 13 5 423 -2 763 4 644 -2 507
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder 20 12 867 4 251 7 808 15 168

Kassaflöde från den löpande verksamheten 39 126 6 017 52 009 35 850

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i anläggningstillgångar 21 -46 489 -23 744 -58 708 -57 361
Försäljning av mat. anläggningstillgångar 22 0 118 556 1 249
Försäljning av finansiella anläggningstillg 0 0 0 0
Medfinansiering citybanan 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -46 489 -23 626 -58 152 -56 112

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning(+) minskning (-) långfristiga skulder 23 7 600 1 550 7 450 1 845
Ökning (-) minskning (+) långfristiga fordringar 24 2 154 701 0 -674
Utdelningar -726 -151

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 754 2 251 6 724 1 020

ÅRETS KASSAFLÖDE (inkl kortfr plac) 2 391 -15 357 581 -19 241

Likvida medel vid årets början 34 916 37 307 49 053 49 634
Likvida medel vid årets slut 37 307 21 950 49 634 30 393

Årets kassaflöde enligt balansräkningen 2 391 -15 357 581 -19 241

Kassaflödesanalys (tkr)
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2010 2011 2012 2013 2014

Årets resultat 14 359 -1 613 5 054 3 696 -10 391

Rörelsekapital -3 181 -18 271 8 592 -7 321 -22 880
årlig förändring -5 856 -15 090 26 863 -15 913 -15 559

Anläggningskapital 123 866 133 343 115 534 135 144 140 312
årlig förändring 20 215 9 477 -17 809 19 610 5 169

Eget kapital 120 685 119 072 124 126 127 823 117 431
årlig förändring 1/ 14 359 -1 613 5 054 3 696 -10 391

Verksamheternas nettokostnader i procent av 96 99 98 98 102
skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning  
och kommunal fastighetsavgift.

Verksamheternas nettokostnader - ökning i % 0,5 4,4 -1,4% 4,8% 7,7%
Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning  3,1 1,6 -0,5% 4,8% 3,6%
och kommunal fastighetsavgift - ökning i %

Balanslikviditet i % 96 75 112 92 75
(omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)

Soliditet i % 31 33 32 31 29
(eget kapital/totalt kapital)

Skuldsättningsgrad i % 62 57 57 58 60
(skulder/totalt kapital)

Låneskuldens andel av anläggn.tillgångarna i % 53 47 52 50 49

Lån i banker och andra finansinstitut 162 965 144 550 155 300 165 300 167 850
därav bokfört som kortfristig skuld 2/ 4 665 8 400 9 800 12 200 13 200

Eget kapital per invånare i kronor 13 258 13 101 13 702 13 997 12 807

Låneskuld per invånare i kronor 17 902 15 904 17 143 18 101 18 306

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

Antal invånare 31 december 9 103 9 089 9 059 9 132 9 169

2/ Det kommande årets amorteringar definieras som kortfristig skuld

Fem år i sammandrag kommunen

Belopp i tkr om inte annat anges

1/ I de fall förändring av eget kapital avviker från årets resultat beror detta på direktbokning av kostnader 
mot eget kapital  (byte av bokföringsprincip)
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Notförteckning (tkr)

Kommunen
2013

Kommunen
2014

Koncernen 
2013

Koncernen 
2014

Not 1 Verksamhetens intäkter 
Från driftredovisningen 578 844 594 475

Övriga interna intäkter -34 466 -37 777

Internränta -5 898 -5 823

Kommunalekonomisk utjämning -73 170 -83 457

Kommunal fastighetsavgift -15 743 -16 031

Finansiella intäkter -2 787 -2 497

Skatteintäkter -366 700 -368 794

Summa externa intäkter 80 080 80 097 165 342 165 780

Not 2 Verksamhetens kostnader 

Från driftredovisningen -575 148 -604 866

Övriga interna kostnader 34 466 37 777

Internränta 5 898 5 823

Av-/nedskrivningar 13 060 13 719

Kommunalekonomisk utjämning 18 270 15 159

Avgår finansiella kostnader 8 034 4 689

Summa externa kostnader -495 420 -527 700 -557 908 -588 602

Not 3 Av-/nedskrivningar 
Avskrivningar -12 572 -13 719

Nedskrivningar -488 0

Summa av-/nedskrivningar -13 060 -13 719 -26 472 -28 370

Not 4 Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter 368 697 369 720

Preliminär avräkning 2012 -4 097 0

Slutavräkning 2012 4 314 0

Preliminär avräkning 2013 -2 214 2 214

Slutavräkning 2013 0 -3 204

Preliminär avräkning 2014 0 64

Summa skatteintäkter 366 700 368 794 366 700 368 794

Not 5 Kommunalekonomisk utjämning
Inkomstutjämning 69 035 76 982

Kostnadsutjämning -2 895 3 402

Regleringsavgift 0

Regleringsbidrag 4 135 2 122

Nationell utjämning LSS -15 375 -15 159

Strukturbidrag - 951

Summa kommunalekonomisk utjämning 54 900 68 299 54 900 68 299
Kommunal fastighetsavgift 15 743 16 031 15 743 16 031

Summa kommunalekonomisk utjämning 
inkl. fastighetsavgift 70 644 84 329 70 644 84 329
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Notförteckning (tkr)

Kommunen
2013

Kommunen
2014

Koncernen 
2013

Koncernen 
2014

Not 6 Finansiella intäkter
Räntebidrag 0 0

Räntor på likvida medel och utlåning 2 215 1 749
Utdelning på aktier och andelar 571 747

Summa finansiella intäkter 2 787 2 497 1 157 1 007

Not 7 Finansiella kostnader

Räntekostnader -4 380 -4 079

Ränta pensionsavsättning * -3 551 -432
Dröjsmålsräntor -5 -9

Övriga finansiella kostnader -98 -168

Summa finansiella kostnader -8 034 -4 689 -11 515 -8 030

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar

Ingående värde 567 696

Årets investeringar 285 670

Avskrivningar -156 -260

Nedskrivningar 0 0

Försäljningar 0 0

Utgående värde immateriella tillgångar 696 1 107 696 1 107

Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Markreserv
Ingående värde 13 078 13 078

Årets investeringar

Avskrivningar

Nedskrivningar

Försäljningar -32

Utgående värde markreserv 13 078 13 045

Verksamhetsfastigheter
Ingående värde 136 393 168 666

Årets investeringar 40 738 13 666

Investeringsinkomster 1

Avskrivningar -7 977 -8 801

Nedskrivningar -488 0

Försäljningar -86

Utgående värde verksamhetsfastigheter 168 666 173 445

Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
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Notförteckning (tkr)

Kommunen
2013

Kommunen
2014

Koncernen 
2013

Koncernen 
2014

Publika fastigheter
Ingående värde 29 375 31 401

Årets investeringar 3 423 4 278

Investeringsinkomst

Avskrivningar -1 397 -1 535

Nedskrivning

Omföring till omsättningstillgångar

Försäljningar

Utgående värde publika fastigheter 31 401 34 144

Fastigheter för annan verksamhet

Ingående värde 2 507 2 414

Årets investeringar 246

Avskrivningar -92 -92

Nedskrivningar 

Försäljningar
Utgående värde fastigheter för annan 
verksamhet 2 414 2 568

Exploateringsmark
Ingående värde 9 341 9 341

Årets investeringar

Avskrivningar

Nedskrivningar

Omföring till omsättningstillgångar

Försäljningar
Utgående värde exploateringsmark 9 341 9 341

Summa mark, byggnader o tekniska 
anläggningar
Ingående värde 190 693 224 900

Årets investeringar 44 161 18 190

Investeringsinkomster

Avskrivningar -9 467 -10 428

Nedskrivningar -488 0

Omföring till omsättningstillgångar 0 0

Försäljningar -118
Summa utgående värde mark, byggn. o 
tekn anl. 224 900 232 544 483 923 508 657
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Notförteckning (tkr)

Kommunen
2013

Kommunen
2014

Koncernen 
2013

Koncernen 
2014

Not 10 Maskiner och inventarier

Maskiner
Ingående värde 900 934

Årets investeringar 234

Avskrivningar -200 -216

Försäljningar 

Utgående värde 934 717

Inventarier
Ingående värde 7 886 7 009

Årets investeringar 1 808 4 884

Avskrivningar -2 686 -2 809

Nedskrivningar 0

Försäljningar 0

Utgående värde 7 009 9 084

Bilar och andra transportmedel
Ingående värde 69 6

Årets investeringar

Avskrivningar -63 -6

Nedskrivningar

Försäljningar

Utgående värde 6 0

Summa maskiner, inventarier m m
Ingående värde 8 855 7 948

Årets investeringar 2 042 4 884

Avskrivningar -2 949 -3 030

Nedskrivningar 0 0

Försäljningar 0 0
Summa utgående värde maskiner, 
inventarier m.m. 7 948 9 801 67 314 74 528

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar

Aktier och andelar i externa föreningar och 
företag 0 0 0 0

Aktier i AB Älvkarlebyhus 5 000 5 000 0 0

FSF AB 2 000 2 000 2 000 2 000

Älvkarleby Vatten AB 1 1

Gästrike Vatten AB 500 500 500 500

Aktier i Bionär 28 135 28 135 28 135 28 135

Andelar  intresseföretag - - 40 40

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

Kommunen
2013

Kommunen
2014

Koncernen 
2013

Koncernen 
2014

Obligationer och värdepapper
Revers Gästrike Räddningstjänst 777 777 777 777

Kommuninvest förlagslån 1 588 1 588 1 588 1 588
Summa obligationer och värdepapper 2 365 2 365 2 365 2 365

Långfristiga fordringar
Kommuninvest 432 432 432 432

Revers Älvkarleby Vatten AB 59 831 58 752

Skutskärs IF 378 378

Uppskjuten skattefordran 296

Summa långfristiga fordringar 60 263 59 562 432 1 106

Summa finansiella 
anläggningstillgångar 98 264 97 563 33 472 34 146

Not 12 Exploateringsfastigh. Förråd mm

Exploateringsfastigheter
Ingående värde 5 755 5 692

Investerat under året 93 1 303
Omföring från anläggningstillgångar
Försäljning skog -156

Försäljning tomt

Utgående värde 
exploateringsfastigheter 5 692 6 995 5 692 6 995

Förråd
IT-förråd 51 0
Förråd Tekniska 32

Utgående värde förråd 51 32 51 32

Utgående värde Exploaterings-

fastigheter förråd mm 5 743 7 027 5 743 7 027

Not 13 Fordringar
Kundfordringar 2 638 4 289

Fordringar hos anställda 26 21

Kortfristig del av långfristig fordran 2 154 2 236

Fordringar hos staten 866 331

Momsfordringar 4 887 3 304

Interimsfordringar 24 079 29 335

Övriga kortfristiga fordringar 0 -3

Upplupna skatteintäkter 2 100 0

Summa fordringar 36 749 39 513 40 301 42 808

Omsättningstillgångar
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Notförteckning (tkr)

Kommunen
2013

Kommunen
2014

Koncernen 
2013

Koncernen 
2014

Not 14 Kortfristiga placeringar
Aktier och andelar 987 1 038

Obligationer och förlagsbevis 2 2

Summa kortfristiga placeringar 989 1 040 989 1 040

Not 15 Kassa och bank
Kontantkassa 11 5

Bank 36 306 20 905

Summa kassa och bank 36 318 20 909 48 645 29 353

Not 16 Eget kapital
Ingående värde 124 126 127 823 278 154 285 675

Utdelning Älvkarlebyhus -726 -151

Justering latent skatt /obesk res 98 0

Effekt pga ändrade redovisningsprinciper 4 618

Årets resultat 3 696 -10 391 8 149 -5 994

Utgående värde eget kapital * 127 823 117 431 285 675 284 148

*Varav underhållsfond Sandören 51 0 51

Not 17 Pensioner
Avsatt till pensioner från årets början (inkl 
löneskatt) 34 449 39 705
Under året intjänad förmånsbestämd 
ålderspension 1 424 1 688

Nya efterlevandepensioner 0 0
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 804 432

Utbetalningar -1 370 -1 413

Övriga poster 58 -242
Intjänad särskild avtalspension 37 305
Sänkning av diskonteringsräntan 2 747 0
Slutbetalning FÅP 696
Avsättning pension förtroendevalda 531 536

Förändring löneskatt 1 026 486
Summa avsatt till pensioner vid årets 
slut (inkl löneskatt) 39 705 42 192 39 705 42 192

Specificering pensioner
Avsatt till pensioner exkl. ÖK-SAP
Pensionsbehållning 40 38

Förmånsbestämd ÅP 21 427 23 397

Särskild avtalspension 1 430 1 220

Pension till efterlevande 505 373

PA-KL pensioner 5 733 5 656
Summa avsatt till pensioner exkl. ÖK-
SAP 29 135 30 684 29 135 30 684
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Notförteckning (tkr)

Kommunen
2013

Kommunen
2014

Koncernen 
2013

Koncernen 
2014

Avsatt till pensioner ÖK-SAP
Särskild avtalspension 27 0

Visstidspension 1 403 1 321
Summa avsatt till pensioner ÖK-SAP 1 430 1 321 1 430 1 321

Avsättning förtroendevalda  som inte 
ingår i ordinarie pensionsberäkning
Avsättning ålderspension förtroendevalda 1 143 1 599
Efterlevandepension förtroendevavalda 245 350

Summa avsättningar förtroendevalda 
som inte ingår i ord. beräkn. 1 388 1 950 1 950 1 950

Löneskatt på pensioner
Särskild löneskatt vid årets början 6 726 7 752

Årets ökning av särskild löneskatt 1 026 486
Summa avsatt särskild löneskatt vid 
årets slut 7 752 8 237 7 752 8 237

Summa avsatt till pensioner vid årets 
slut 39 705 42 192 39 705 42 192

Antal visstidsförordnanden under 
intjänande
Förtroendevalda 3 1 3 1

Aktualiseringsgrad vid beräkning av 
pensionsförpliktelser 84% 86% 84% 86%
Kommunen har inte försäkrat några 
pensionsförpliktelser. 

Not 18 Övriga avsättningar

Ingående värde citybanan 5 050 3 860 5 050 3 860

Utbetalning -1 190 0 -1 190 0

Latent skatt 0 0 210 -17
Moms på förändrad avdragsrätt Ä-byhus 0 0 337 241

Skadeståndsanspråk 0 0 1 307 370

Mätarbyten förkortad uppesittartid 870

Summa övriga avsättningar 3 860 3 860 5 714 5 324
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Notförteckning (tkr)

Kommunen
2013

Kommunen
2014

Koncernen 
2013

Koncernen 
2014

Not 19 Långfristiga skulder
Banker 29 100 27 700

Kommuninvest 124 000 126 950

Summa långfristiga skulder 153 100 154 650 238 600 240 445

Not 20 Kortfristiga skulder
Kortfr. del av långfr.upplåning (amort året 
efter boksl.året) 12 200 13 200

Leverantörsskulder 12 646 17 175

Momsskuld 279 168

Personalens källskatter 4 131 4 424

Sociala avgifter 4 931 5 268

Upplupna löner inkl po 3 895 3 235
Upplupna semesterlöner inkl po 14 988 14 473

Upplupna övertidslöner inkl po 1 365 1 167

Upplupna räntekostnader 482 448
Upplupen pension individuell del inkl 
löneskatt 10 905 11 354

Interimsskulder 20 590 16 868

Förutbetalda skatteintäkter 0 3 140

Skulder till staten skattekontot 286 50

Övriga kortfristiga skulder 419 400
Summa kortfristiga skulder 87 119 91 370 111 387 126 555

Not 21 Investering i  anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 285 670
Materiella anläggningstillgångar 46 203 23 073

Summa investeringar 46 489 23 744 58 708 57 361

Not 22 Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Bf värde försäljn. materiella anl.tillg. 0 118

Summa försäljn. mat. anl.tillg 0 118 556 1 249

Not 23 Ökning av långfristiga skulder
Nyupplåning under året 45 600 54 350
Lösen av gamla lån samt amorteringar -38 000 -52 800

Summa ökning av långfristiga skulder 7 600 1 550 7 450 1 845

Not 24 Minskning av långfristiga fordringar

Lån Skutskärs IF 0 -378

Nyutlåning Älvkarleby vatten AB -1 110

Amortering Älvkarleby Vatten AB 2 154 2 189
Summa minskning långfristiga 
fordringar 2 154 701 0 -674
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Notförteckning (tkr)

Kommunen
2013

Kommunen
2014

Koncernen 
2013

Koncernen 
2014

Not 25 Ansvarsförbindelser pensioner 
Ingående pensionsskuld 181 565 193 888

Ränteuppräkning 1 940 1 620

Basbeloppsuppräkning 3 739 262

Utbetalningar -7 291 -7 918

Sänkning av diskonteringsränta 14 413 0

Aktualisering 1 146 -2 406

Bromsen 0 -1 042

Övrig post -1 624 143
Ansvarsför. förtroendevald som inte ingår i 
ord. pensionsberäkning 348 220
Ansvarsförbindelse per 31 december 194 236 184 767
Löneskatt 24,26 % 47 122 44 825

Summa ansvarsförbindelser pensioner 241 358 229 592 241 358 229 592
Aktualiseringsgrad vid beräkning av 
ansvarsförbindelse 84% 86% 84% 86%

Not 26 Borgensförbindelser*
Kommunala bolag 85 500 85 350 - -
Kommunalt förlustansvar 40 % av 
låneskulden 89 75 89 75

Bostadsrättsföreningar 5 905 5 844 5 905 5 844

Övriga borgensförbindelser 820 741 820 741

Fastigo 159 131

Summa borgensförbindelser 92 314 92 010 6 973 6 791

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Älvkarleby kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-12-31 uppgick kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelse till 299 065 476 978 kronor och totala tillgångar till 290 729 650 160 kronor. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 290 827 508 kronor och andelen av de 
totala tillgångarna uppgick till 282 750 757 kronor.

* Älvkarleby kommun har i februari 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2014-12-31 
var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. 

 Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande 
av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande 
till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest Sverige AB, 
dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening.
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NOT 26 - specificeringar 
 
Hantering av kommunens borgensförbindelser 2014 inkl. riskbedömning 
Allmänt 
Älvkarleby kommun har per 2014-12-31 tecknade borgensförbindelser på 92,1 mnkr vilket fördelar sig på AB 
Älvkarlebyhus (85,4 mnkr), Bostadsrättsföreningar (5,8 mnkr), egna hem (0,1 mnkr) samt övriga (0,7 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 2014. 
 
Älvkarlebyhus AB 
Kommunens bostadsbolag ingår idag i kommunkoncernen vilket innebär att kommunstyrelsen har en god insyn 
och kan påverka styrning och ekonomihantering. Med anledning av bolagets resultat, likvida situation samt 
kommunens styrmöjligheter anses risken låg att kommunen blir skyldig att infria sina borgensförbindelser.  
 
Bostadsrättsföreningar 
Under de senaste åren har kommunen inte varit tvungen att infria ingångna borgensåtaganden för bostadsrätts-
föreningar.  
 
Egna hem 
Även för ”egna hem” som kommunen borgat för, inhämtas uppgifter från kreditgivarna för att löpande följa ut-
vecklingen. Kommunen har under senaste åren varit mycket restriktiv i att besluta om ytterligare borgensåtagan-
den. Detta har lett till att borgensförbindelserna successivt minskat och nu uppgår till relativt små belopp. 
 
Nedan följer en specificering av de borgensförbindelser som Älvkarleby kommun har idag: 
 
Gäldenär Beslut Ursprungsbelopp  Skuld 2014-12-31 
 
AB Älvkarlebyhus Kf § 361 150 000 000  85 350 000 
 Dnr 125/05.045 
 
Samkraft AB  308 631  308 631  
 
 
Älvkarleby golfklubb Kf § 14 1 200 000  431 912 
 Dnr 43/1985 
 006.387 
 
HSB BRF 203 Boda Kf § 297 6 909 187  5 844 440     
 Dnr 257/85    
  
SBAB & AB Balken finans (se specifikation nästa sida)   75 000 
 
Summa  158 417 818   92 009 983 
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ANSVARSFÖRBINDELSER 
 
Kommunala ansvarsförbindelser för statligt kreditgaranterade bostadslån per  
31 december 2014. 
 
 
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 102  41   
 
 
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 86  34  
  
 
 
 
 
Kommunal ansvarsförbindelse skall enligt kreditgarantiförordningen (1991:1924) lämnas för kreditgarantier för 
egnahem och för småhus i bostadsrättsform om dessa beviljats räntebidrag enligt förordningen (1991:1993), 
med vissa undantag. För dessa garantier har kommunen i princip ansvar för eventuella förluster upp till 40 
procent av den utestående skulden vid förlusttillfället. 
 
Statliga kreditgarantier lämnas av Statens Bostadskreditnämnd (BKN). Systemet med statliga kreditgarantier för 
ny- och ombyggnad av bostäder trädde i kraft den 1 januari 1992. Från samma tidpunkt upphörde statligt 
reglerade bostadslån att lämnas av SBAB.  
 
Uppgifter om kommunala ansvarsförbindelser för lån lämnade före 1 jan-92 har lämnats av SBAB och efter detta 
datum av BKN.  
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Lagar och normgivning 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen 
om kommunal redovisning och rekommendationer 
från Rådet för kommunal redovisning (RKR) med 
undantag för det som redovisas under rubriken 
”Avvikelse från redovisningsprinciper”.  
 

Generella principer 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 
att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan be-
räknas på ett tillförlitligt sätt. 
 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta. 
 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaff-
ningsvärde där inget annat anges. 
 

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 
enligt god redovisningssed. 
 

Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post 
för post till det lägsta av verkligt värde och 
anskaffningsvärdet. 
 

Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster särredovisas, när 
dessa förekommer, i not till resultaträkningen. 
 

Som jämförelsestörande betraktas poster som är 
sällan förekommande och överstiger 10 mnkr.  
 

Intäkter 
Investeringsbidrag tas fr.o.m. 2010 upp som förut-
betald intäkt och redovisas bland långfristiga 
skulder och periodiseras över anläggningens nytt-
jandeperiod. 
 

Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet 
med rekommendationen RKR 4:2.  
 

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

Avskrivningstider 
Följande avskrivnings tider tillämpas normalt i 
kommunen:  
 

Byggnader och tekniska  
anläggningar                10 – 50 år 
 
Fordon, maskiner och 
inventarier               3 – 15 år 
 
 
 
 

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

Gränsdragning mellan kostnad och 
investering 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet 
överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 
mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp 
och gäller som gemensam gräns för materiella och 
immateriella tillgångar.  
 

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

Pensioner 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i 
kommunen är beräknade enligt RIPS07. 
 

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtal-
spension redovisas som avsättning när det är 
troligt att de kommer att leda till utbetalningar. 
Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvars-
förbindelse. 
 

Sammanställd redovisning 
Från och med räkenskapsåret 2014 har 
koncernföretagens årsredovisningar upp-
rättats med tillämpning av årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3).  
 

Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna 
i K3s kapitel 35, vilket bland annat innebär att 
koncernföretagens jämförelsetal för 2013 har 
räknats om och att omräknade jämförelsetal 
presenteras i koncernföretagens samtliga 
räkningar och noter.  
 

Jämförelsetalen för den sammanställda redo-
visningen för 2013 har däremot inte räknats om. 
Effekterna av koncernföretagens ändrade redo-
visningsprinciper har däremot beaktats i den 
sammanställda redovisningen för 2014. 
  

Detta innebär att bolagen och kommunen 
använder olika redovisningsprinciper. 
 

Vid övriga avvikelser i redovisningsprinciper mellan 
kommunen och de kommunala bolagen är det den 
kommunala principen som används i den 
sammanställda redovisningen. 
 

Avvikelse från redovisningsprinciper 
Kommunen avviker från gällande rekommendation 
(RKR 11:4) när det gäller komponentredovisning.  
 

Kommunen har som mål att under 2015 påbörja 
arbetet med att införa komponentredovisning. 
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Redovisningsmodell 
Nedan beskrivs redovisningsmodellens olika delar 
och sambandet mellan dessa.  
 

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

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

Resultaträkningen redovisar intäkter och kost-
nader samt visar hur förändringen av eget kapital 
uppkommit. Denna förändring kan också erhållas 
genom att jämföra eget kapital mellan två 
redovisningsår. Undantag från detta kan upp-
komma vid byte av redovisningsprinciper, när 
direktbokföring mot eget kapital kan förekomma.  
 
I balansräkningen redovisas kommunens finan-
siella ställning vid en viss tidpunkt. Här redovisas 
hur kommunens kapital har använts och hur det 
har anskaffats. Kapitalet används till olika slags till-
gångar som finansieras antingen av skulder 
och/eller eget kapital. 
 

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

Skulderna uppdelas i långfristiga respektive kort-
fristiga skulder beroende på skuldernas löptid.  
Med kortfristiga avses i princip sådana som för-
faller inom ett år från balansdagen.   
 
Eget kapital är differensen mellan tillgångar och 
skulder och indelas i rörelsekapital och anlägg-
ningskapital.  
 
Under avsättningar redovisas avsättning för pen-
sioner, omstruktureringskostnader m.m. 
 
Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättnings-
tillgångar och kortfristiga skulder. Anläggnings-
kapital är bundet kapital i anläggningar och utgör 
skillnaden mellan anläggningstillgångar och 
långfristiga skulder. 
 

Kassaflödesanalysen ger upplysning om hur 
medel har tillförts och hur dessa använts. Ett 
positivt saldo i kassaflödesanalysen innebär så-
ledes att en del av de tillförda medlen använts till 
att förstärka de likvida medlen. 
 
Investeringarna redovisas nämndvis. Investe-
ringsredovisningen summeras till posten nettoin-
vesteringar. Det är därmed en specifikation av 
samma post i kassaflödesanalysen. 
 

Investeringsredovisning 
 

Årets investeringar - 
investeringsbidrag 

=  
Nettoinvesteringar 

Kassaflödesanalys 
 

Tillförda likvida medel – 
använda likvida medel 

= 
Förändring av likvida 

medel 

DRIFTREDOVISNING 
 

Budgeterade och 
redovisade kostnader och 

intäkter för löpande 
verksamhet. 

Resultaträkning 
 

Intäkter – kostnader 
= 

Förändring av eget 
kapital. 

Balansräkning 
 

Anläggningstillgångar 
Omsättningstillgångar  

Eget kapital  
Avsättningar 

Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 

. 



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

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

Målområde Mål Nyckeltal Statistiktrend
Förklaring 

statistiktrend
Källa Måluppfyllelse

Trend/

Riktning

Tillgång till ett varierat utbud av olika 
boendeformer

Antal medborgare  9300/2020
1 novmeber 2014 är antal 
invånare 9 187 ökning med 
0,6% från helåret 2013.

SCB, Folkmängd 1 
november - Kommun och 
riket 

Utveckla, bevara och marknadsföra 
våra naturmiljöer

Besöksnäringen ska öka med 25 % till 2020, 
omsättningen var 113,5 mnkr år 2010

Tidigare köpte kommunen 
in rapporten från Resurs 
AB där bland annat 
besöksnäringens 
utveckling togs med. 
Då detta nyckeltal inte 
finns i någon annans 
statistissamling är det 
svårt att bedöma 
måluppfyllelsen. 

Nytt KF-nyckeltal behövs 
tas fram.

Ett rikt kultur- och föreningsliv med 
fokus på barn och unga

Föreningsstödet ligger 
kvar på samma nivå som 
2013.
2010 - 2,2 mnkr
2011 - 2,1 mnkr
2012 - 2,1 mnkr
2013 - 2,1 mnkr
2014 - 2,1 mnkr

Här skulle fler nyckeltal, på 
KF-nivå, behöva tas fram 
för att kunna bedöma 
måluppfyllelsen.

Nyföretagande 11 företag/1000 inv./år (9,4 nya 
företag år 2010)

Trenden visar på 
minskning av nystartade 
företag varje år. 
2011 - 8,7/1000 inv
2012 - 6,8/1000 inv
2013 - 5,7/1000 inv

I jämförelse är minsk-
ningen 61% för 2013  i 
förhållande till 2010.

Nystartade företag 2014, 
publiceras 2015-04-01

Kolada - KKIK med 
kompletterande mått 
Myndigheten Tillväxtanalys
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Bilaga 1

Uppföljning av antalet i % av företag som är 
verksamma efter två år.

Här skulle ett nyckeltal på 
KF-nivå behövas tas fram 
för att kunna bedöma 
måluppfyllelsen.

Tillväxtanalys görs vart 
tredje år. En mätning 
gjordes 2005-2008 
redovisades 2009, sedan 
2008-2011 som 
redovisades 2012 så 
rimligtvis borde det 
komma en ny mätning 
under nästa år där 
perioden är 2011-2014. 
Dock är statistikdata-
basen under uppbyggnad 
och därför kan ingen 
statistik hämtas.

Myndigheten Tillväxtanalys

Ungdomsarbetslösheten halverad till år 2020  ( 
29% år 2013)

Ungdomsarbetslösheten 
(18-24 år)

År 2011 - 30,3%
År 2012 - 27,6%
År 2013 - 31,6%
År 2014 - 28,7%

I jämförelse med 2013 
så har ungdomsarbets-
lösheten minskat med 2,9 
procentenheter.

Öppet arbetslösa och 
sökande i program med 
aktivitetsstöd i % av den 
registerbaserade 
arbetskraften.

Arbetsförmedling

Sysselsättning 80% år 2020 (75,5 år 2010)

Sysselsättning år:
2010 - 75,5%
2011 - 75,2%
2012 - 75,3%
2013 - 75,9%

En ökning av 
sysselsättningen med 
0,4% jämfört med år 2010.

Förvärvsarbetande dag- 
och nattbefokning (16+ år) 
samt förvärvsintensitet (20-
64 år) efter län, kommun 
och kön år 2012.

Ekonomifakta, 
SCB 

Främja ett starkt näringsliv
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Minskad miljöpåverkan
Minskad energianvändning 10% år 2014, 20% 
år 2020 (2010)

2010 - 224,64 kWh/m²
2012 - 168,73 kWh/m²
2013 - 164,25 kWh/m²

År 2013 i jämförelse med 
år 2010 har energi-
användningen gått ner 
med 26,9% vilket innebär 
att målet till 2020 har 
redan nåtts.

Totalt inköpt energi för 
Älvkarleby kommun. Mätt i 
kWh/m² (Kilowatt-timmar 
per kvadratmeter)

Nyckeltal för år 2014 
kommer först när året har 
gått. 

Gävle Energi och Bionär. 

Fortsatt och utvecklad samverkan 
med andra kommuner

Kommunala förbund:
Gästrike 
Räddningsförbund
Gästrike återvinnare
Inköp Gävleborg
Region- och 
Samordningsförbundet i 
Uppsala län

Kommunala bolag:
Gästrike vatten

Samordning:
IT-centrum
Lönecentrum
Överförmyndare
Parkeringstillstånd
Alkoholtillstånd
Kartverksamhet
Konsumentvägledning

Här skulle ett nyckeltal på 
KF-nivå behövas för att 
kunna bedöma 
måluppfyllelsen.

Andelen behöriga elever till 
gymnasieutbildningen 85% år 2015 och 
därefter öka årligen. ( 77,5 % år 2012) 

Andel behöriga elever till 
gymnasieutbildning: 
år 2012 - 73,2%
år 2013 - 82,2%
år 2014 - 76,2%, 
en sänkning av resultatet 
med 7,3% mellan 2013 
och 2014. Rikssnittet 
ligger på 87,2%.

Kolada

Övergång till högre utbildning 35% år 2015 (30 
% 2011) 

Invånare 25-44 år med 
eftergymnasial utbildning 
var år:
2011 - 28,9%
2012 - 29,7%
2013 - 30,1%

Invånare 25-44 år med 
eftergymnasial utbildning, 
andel (%)

Nyckeltal för 2014 kommer 
först 2015

SCB
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Framgångsrik skola:                                                               
målet är att alla ska vara behöriga till 
gymnasieutbildning
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Nöjdheten har ökat med 
9,8% mellan åren 2012 
och 2013. Särskilt 
boenden ligger på 90 p av 
en 100 poängsskala.

Bygger på 
brukarundersökning 
"Kompassen" som 
Ensolution gör i  
kommunen vart annat år.

Kompassen

Nöjdheten har minskat 

med 20,8 % mellan åren 
2012 och 2013. Ordinärt 
boenden (hemtjänst) ligger 
på 86 p av en 100 
poängsskala.

Bygger på 
brukarundersökning 
"Kompassen" som 
Ensolution gör i  
kommunen vart annat år.

Kompassen

Utöka grundbemanningen inom vård och 
omsorg

Grundbemanningen har 
ökat från 2013 till 2014 
inom särskilt boende. 
För både omsorgsboende 
och demensboende från 
0,55 till 0,58 åa/brukare i 
snitt. 

Vård och omsorg fick 
ökade resurser 2014 för 
att åter öka personal-
tätheten till 2011 års nivå. 
Detta har inte kunnat 
genomföras då de extra 
resursmedlen har varit 
tvunget att användas till 
det ökade trycket inom 
hemtjänst, dagverk-
samhet dementa och 
funktionshindrade-
omsorgen.

PWC-rapport " Granskning 
av "Kvalitet och effektivitet 
inom äldreomsorgens 
särskilda boenden 
(KRUT)"

90 % av alla hushåll ska tillgång till bredband 
2020 - (40 % 2009)

Totalt 31,85% av 
befolkningen har tillgång till 
minst 100 Mbit/s

45,46% av befolkningen 
har tillgång til lminst 30 
Mbit/s

100% av befolkningen har 
tillgång till minst 10 Mbit/s

Kommunen har inte fått in 
några anbud på 
upphandlingen - utbyggnad 
av bredband.

Observera att PTS 
bredbandskartläggning 
endast kartlägger tillgången 
till fast bredband vid hushåll 
– dvs. vid fasta punkter. 
Mobilnät som medger 
bredband ingår i 
kartläggningen om de täcker 
hushåll. Detta ska inte 
sammanblandas med 
tillgången till mobilt 
bredband i bemärkelsen att 
bredbandet kan användas 
överallt där det finns 
täckning. 
Bredbandskartläggningen 
kartlägger alltså inte mobil 
bredbandstäckning eller 
yttäckning, dvs. täckning 
längs vägar, i 
fritidshusområden och på 
andra platser där det inte 
finns stadigvarande hushåll 

PTS (Post- och 
Telestyrelsen)

Välutbyggd infrastruktur
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Nöjd kundindex,(kompassen/KPB)

God omsorg präglad av kvalitet och 
trygghet
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Goda förutsättningar för att nyttja kollektivtrafik

Här skulle ett nyckeltal på 
KF-nivå behövas för att 
kunna bedöma 
måluppfyllelsen i siffror. 

Kommunen har bra 
förbindelser med buss och 
tågtrafik men om det är 
goda förutsättningar att 
nyttja kollektivtrafiken är 
svårare att bedöma då 
nyckeltalet är subjektivt.

Utvecklad hemsida

Informationsindex för 
kommunens webbplats 
totalt:
2012 - 63
2013 - 67 
2014 - 66
vilket är en ökning med 
4,8% för 2014 i jämförelse 
med 2012 

Indexet baseras på en 
extern mätning av 
informationsgivningen på 
kommunens webbsida. 
Undersökningen görs på 
12 verksamhetsområden 
där varje områdes svar 
kan ge maximalt 100%. 
Här redovisas ett 
medelvärde av resultaten 
på de 12 områdena. Källa: 
SKL (Information till alla)

Kolada

Antal e-tjänster

På webbplatsen finns i 
dagsläget följande e-
tjänster:
- Dexter; Anmälan av 
barnomsorg och beräkning 
av avgift
- Anmälan om misstänkt 
matförgiftning
- Bokning av 
idrottsanläggningar och 
lokaler
- Felanmälan av 
kommunens utomhusmiljö
- Lämna synpunkter.
- Unikum; utvecklingsplaner 
för skola och kommunikation 
med föräldrar
- Bibli (länk till)

Digital strategi Älvkarleby 
kommun 2013-2015 
(nuläge)
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Främja mångkultur och öppenhet

Öka medborgarinflytande
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Årets resultat ska över en planperiod 
uppgå till minst 2 % av skatte-intäkter, 
kommunalekonomisk utjämning och 
generella statsbidrag, vilket f.n. 
motsvarar ca 8 mnkr per år. Lägsta 
nivå ett enskilt år är ett resultat på 1 
%. 

Årets resultat ska över en planperiod uppgå till 
minst 2 % av skatteintäkter, 
kommunalekonomisk utjämning och generella 
statsbidrag, vilket f.n. motsvarar ca 8 mnkr per 
år. Lägsta nivå ett enskilt år är ett resultat på 1 
%. 

Årets resultat, mnkr år:
2012 - 5,1 mnkr
2013 - 3,7 mnkr
2014 - minus 10,4 mnkr

Kolada

Under några år genomför kommunen 
stora lånefinansierade investeringar, 
vilket negativt påverkar soliditeten, 
som därför tillåts minska till 30 % vid 
utgången av 2015. Därefter är 
målsättningen att soliditeten åter ska 
öka.  

Under några år genomför kommunen stora 
lånefinansierade investeringar, vilket negativt 
påverkar soliditeten, som därför tillåts minska 
till 30 % vid utgången av 2015. Därefter är 
målsättningen att soliditeten åter ska öka.  

Soliditeten år:
2012 - 32 %
2013 - 31 %
2014 - 29 %

Kolada

Likvida medel ska i genomsnitt under 
ett år uppgå till 15 miljoner kronor.

Likvida medel ska i genomsnitt under ett år 
uppgå till 15 miljoner kronor.

Likvida medel tkr år:
2012 - 34,9 mnkr
2013 - 37,3 mnkr
2014 - 22,0 mnkr

Kolada

Barnomsorg
2012 : 11,2
2013 : -4,9
Standardkostnaden har 
minskat mellan åren. 

Grundskola
2012 : 7,4
2013 : 14,7
Standardkostnaden har 
ökat mellan åren.

Gymnasieskola
2012 : -5,4
2013 : -9,2
Standardkostnaden har 
minskat mellan åren.

Äldreomsorg
2012 : -7,5
2013 : -7,4
Standardkostnaden har 
ökat mellan åren.

LSS
2012 : -3,3
2013 : -7,1
Standardkostnaden har 
minskat mellan åren.

Individ- och familjeoms.
2012 : 25,2
2013 : 54,1
Standardkostnaden har 
ökat mellan åren.

Procentuell skillnad mellan 
redovisad kostnad och 
standardkostnad.

Vad betyder procentuell 
avvikelse från 
strukturårsjusterad
standardkostnad?
En positiv avvikelse 
innebär att kommunen har 
en kostnadsnivå som är 
högre än vad strukturen 
motiverar, en negativ 
avvikelse visar det 
omvända. Avvikelserna 
kan bero på att 
kommunerna bedriver 
verksamheten på en 
annan ambitions- eller 
effektivitetsnivå än 
riksgenomsnittet. De kan 
också bero på strukturella 
faktorer som inte beaktas i 
utjämningen.

SCB, Vad kostar 
verksamheten i din 
kommun, tabell 11.

Siffror för 2014 kommer 
ungefär i juni 2015.
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Kommunen ska årligen förbättra sitt 
relativa kostnadsläge jämfört med 
andra kommuner. 

Kommunen ska årligen förbättra sitt relativa 
kostnadsläge jämfört med andra kommuner. 
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BRUTTOBUDGET 2014 Bilaga 2

Nämnd Intäkter Kostnader Nettobudget

Revision:

Årsbudget 0 610 610
Justering 0 0 0
Aktuell budget 2014-08-31 0 610 610

Kommunstyrelse:
Årsbudget 4 433 47 750 43 317
Justering 0 0 0
Aktuell budget 2014-08-31 4 433 47 750 43 317

Samhällsbyggnadsnämnd:
Årsbudget 46 742 81 207 34 465
Justering 0 0 0
Aktuell budget 2014-08-31 46 742 81 207 34 465

Utbildnings- och omsorgsnämnd:
Årsbudget 41 736 401 986 360 250
Justering tilläggsbudget från 2013 KunDa 0 2 055 2 055
Aktuell budget 2014-08-31 41 736 404 041 362 305

Driftprojekt:
Årsbudget 0 63 63
Justering tilläggsbudget projektanst. arkitekt 0 34 34
Justering tilläggsbudget rivning villorna Tallmon 0 123 123
Aktuell budget 2014-08-31 0 220 220

Finansförvaltning:
Årsbudget 477 250 31 345 -445 905
Justering 0 0 0
Aktuell budget 2014-08-31 477 250 31 345 -445 905

Totalbudget:
Årsbudget 570 161 562 961 -7 200
Justering 0 2 212 2 212
Aktuell budget 2014-08-31 570 161 565 173 -4 988
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