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1 Älvkarleby Kommun 

1.1 Vision och mål 

 

Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 
bygger sin samverkan på en gemensam målsättning för fortsatt positiv utveckling i 
kommunen. Genom aktiv politisk styrning med fokus på hållbar tillväxt, utbildning och 
kvalitet i välfärden i kommunens verksamheter skapas en tydlig riktning framåt. 

Målen ska möjligaste mån vara realistiska mätbara och tidssatta. 

Tillsammans i Älvkarleby kommun. 

Kommunens förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling är goda. Här ska människor 
ha möjlighet att leva ett gott liv utifrån sina egna förutsättningar och behov. 

Vår kommun är en mindre kommun med närhet och lättillgänglighet., med skolor där 
barn blir sedda och får den start i livet som krävs för ett fungerande vuxenliv. Barns 
bästa ska vara utgångspunkten i all kommunal verksamhet. 

Här finns möjlighet till attraktivt boende och goda rekreationsmöjligheter. 

Här kan vi med tillförsikt se fram emot ett tryggt åldrande med god omsorg. 

Den ekonomiska situationen är en utmaning och måste mötas med tydliga åtgärder. 
Varje skattekrona ska används på ett sätt som gynnar en långsiktigt hållbar välfärd. Vi 
föreslår inte några nya, ofinansierade reformer eller åtaganden, men vi håller ordning i 
kommunens ekonomi och prioriterar välfärdens kärna. 

Kärnvärdena Mod- Vilja- Respekt- Helhetsyn, är den värdegrund som kommunen vilar 
på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden fungerar som ledstjärnor för alla 
verksamheter och individer som verkar i kommunen. 

Attraktiv kommun  

Vi vill att antalet invånare ska fortsätta öka. En ökad befolkning är viktigt för att 
kommunen ska utvecklas och möjliggör en kvalitativ välfärd. För att det ska bli möjligt är 
tillgång till bostäder och attraktiva tomter en nödvändighet för fortsatt inflyttning. 

Våra fina naturmiljöer är något vi måste vårda för framtiden och bidra till att flera 
människor kan ta del av. 

Våra barn och unga ska ges möjlighet till en meningsfull fritid. 

För vårt samhälles utveckling är det betydelsefullt med ett starkt näringsliv. 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare 

 Antalet medborgare ska vara minst 9700 personer 2025 

 Kommunen ska skapa förutsättningar för attraktiva bostäder utifrån invånarnas 
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behov. 

 Utveckla och marknadsföra våra kultur och naturmiljöer 

Vi vill att fler upptäcker och besöker Älvkarleby kommun. Vi ska därför främja 
besöksnäringen och synliggöra våra kultur och naturvärden. 

 Ett rikt kultur och föreningsliv med fokus på barn och unga 

 Verka för att utveckla ett starkt och varierat näringsliv 

Vi ska möta företagare och medborgare på de platser och sätt som leder till bästa 
möjliga dialog. 

 Medarbetardialogen ska utvecklas och leda till ökad delaktighet och inflytande för 
alla medarbetare. 

 En minskad sjukfrånvaro ska vara fokus för alla verksamheter. 

Långsiktig och hållbar utveckling  

Att kunna försörja sig själv är en grundläggande rättighet för alla. Vi vill satsa på 
åtgärder för att minska arbetslösheten och öka sysselsättningsgraden. Goda resultat 
inom området innebär förbättrade levnadsvillkor för såväl barn som vuxna. 

Vi vill arbeta för att medvetandegöra alla i kommunen om vikten med att hushålla med 
våra energiresurser. Kunskap om miljöns betydelse ska genomsyra undervisningen i 
våra skolor. 

 Minskad arbetslöshet och minskat ekonomiskt utanförskap 

 Kommunens verksamheter ska arbeta för att förebygga ohälsa och socialt 
utanförskap 

 Arbetslösheten ska minst halveras till 2020 baserat på 2016 års siffror 

 Minskad energianvändning årligen med 10% fram till 2020, mäts från 2015 

 Arbeta för en hållbar tillväxt och genomföra den klimatomställning som krävs för 
att minska koldioxidutsläppen och nå de nationella målen. 

God service  

Samhällets framtid är våra unga, därför är det viktigt att de får en bra start i livet 

Skolans huvuduppgift är kunskap. Varje enskilt barn/elev ska bli sett utifrån sina behov 
och förutsättningar, och utmanas i sitt lärande. Genom en starkare skola bryter vi 
segregationen och kompenserar för skillnader i uppväxtvillkor. 

Genom ett kvalitativt förebyggande arbete skapar vi både en bättre framtid och ett 
tryggare samhälle för alla. Barns bästa ska alltid komma först. 

Kommunens alla verksamheter ska präglas av god kvalitet och trygghet för alla 
invånare. 

Vi vill också genom politisk styrning genomföra en politik som skapar en möjlighet till ett 
bra liv för alla. 

 Vi ska höja utbildningsnivån i kommunen 

 Omsorgen ska präglas av ett hälsofrämjande synsätt med individen i fokus 

 Kost som tillagas och serveras av kommunen ska vara hälsosam och anpassad 
till rätt person och i rätt tid. 

 Möjlighet till kollektivtrafik i kommunens alla delar 
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Kommunens utveckling av Infrastruktur ska präglas av omsorg om kommunens alla 
medborgare 

 Tillgång till bredband med minst 100Mbit/s 
Möjliggöra för människor att leva och driva företag i hela kommunen. 

Demokrati och delaktighet  

Älvkarleby kommun ska präglas av öppenhet och delaktighet. 

Kommuninvånarna ska uppleva att det är lätt att få information och kontakt med 
kommunens verksamheter. 

Kommunen ska vara ett föredöme när det gäller skyddet av mänskliga rättigheter! Vi 
ska aktivt verka för att fler invånare förstår hur de kan påverka och hur beslut fattas. 
Motverka segregation, stärka människors delaktighet i samhället och skapa framtidstro. 

 Öka valdeltagande i områden med lågt valdeltagande samt verka för ett mer 
jämlikt valdeltagande. 

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv 

Målet nedan följs upp i årsredovisningen. 

Mål Förklaring 

Kommunen ska årligen förbättra sitt kostnadsläge. Uppföljning 
sker årligen motstandarskostnader 

Älvkarleby kommun har en relativt hög kostnadsnivå, vilket 
bl.a. kommer till uttryck i en hög skatteutdebitering. För att 
kunna uppfylla framtida krav på kommunal service, så måste 
effektiviteten öka, d.v.s. att kommunen får ut mer för insatta 
resurser genom bättre arbetssätt, billigare inköp av varor och 
tjänster, effektivare lokalutnyttjande m.m. Målet ska nås 
genom att kommunen bedriver en effektiv controllerfunktion. 

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv  

Målen nedan följs upp i delårsrapport och årsredovisning. 

Mål Förklaring 

Årets resultat når inte SKLs rekommendationer enligt god 
ekonomisk hushållning på minst 2% av skatteintäkter, men är 
kommunens framtida målsättning. 

Om målet uppfylls så innebär detta, att dagens generation inte 
överför ytterligare kostnader till kommande generationer och 
att det reala värdet av det egna kapitalet säkerställs. 

Under några år genomför kommunen stora lånefinansierade 
investeringar, vilket negativt påverkar soliditeten, som därför 
tillåts minska till 30 % vid utgången av 2016. Därefter är 
målsättningen att soliditeten åter ska öka. 

Soliditeten visar hur stor del av kommunens bokförda 
tillgångar som är finansierade med eget kapital och alltså inte 
genom någon form av skuldsättning. En högre soliditet ger en 
på sikt högre ekonomisk beredskap. 

Likvidamedel ska i genomsnitt under ett år uppgå till 15 
miljoner 

Kommunkoncernen har en kredit på 20 miljoner kronor kopplat 
till sitt koncernkonto. Krediten är en form av upplåning, som 
bara ska nyttjas i undantagsfall och utbetalningarna fluktuerar 
under året och saker kan hända som gör att inbetalningarna till 
kommunen stryps. Därför behövs en likvidreserv, och15 
miljoner kronor kan bedömas vara en rimlig nivå och 
motsvarar cirka två veckors utbetalningar. 

 



 

 

1.2 Ekonomisk rapport Älvkarleby kommun totalt 

  
Period- 
budget 

Utfall 
Avv.mot 

per.budget 
Årsbudget Årsprognos 

Avv.mot 
årsbudget 

INTÄKTER       

Avgifter och bidrag -47 292 -68 144 20 852 -70 709 -81 370 10 661 

Försäljn vht/entreprenad -2 943 -5 557 2 614 -4 415 -4 365 -50 

Övriga intäkter -420 140 -415 178 -4 962 -633 265 -629 952 -3 312 

Summa intäkter -470 375 -488 879 18 504 -708 389 -715 688 7 299 

KOSTNADER       

Personalkostnader 225 316 236 006 -10 689 353 402 361 888 -8 486 

Bidrag 20 468 19 095 1 373 29 221 29 312 -91 

Köp av verksamhet 74 364 85 436 -11 072 113 855 121 792 -7 937 

Hyres- och interna 
kostnader 

45 208 44 528 680 68 058 62 519 5 539 

Förbrukning material/inv 10 390 8 745 1 645 16 142 15 161 981 

Övriga främmande 
tjänster 

16 435 15 951 485 24 696 26 913 -2 217 

Övriga kostnader 50 961 41 339 9 623 76 293 70 212 6 081 

Summa kostnader 443 142 451 099 -7 957 681 667 687 796 -6 129 

DRIFTRESULTAT -27 232 -37 780 10 547 -26 722 -27 891 1 169 

Avskrivning 11 837 11 193 643 17 760 17 344 416 

VHT NETTOKOSTN -15 396 -26 586 11 191 -8 962 -10 547 1 585 

1.2.1 Resultat på nämndsnivå 

Resultat på 
Period- 
budget 

Utfall Avv. mot Årsbudget 
Års- 

prognos 
Avv. mot 

verksamhetsnivå 
 

 period- 
budget 

 
 årsbudget 

Revision 411 271 140 620 500 120 

Finansförvaltningen -357 242 -362 981 5 740 -538 929 -542 089 3 160 

Kommunstyrelsen 33 238 28 338 4 899 50 841 47 327 3 514 

Samhällsbyggnadsnämnden 31 777 20 485 11 291 46 872 44 628 2 244 

Utbildnings- och 
omsorgsnämnden 

276 423 287 301 -10 877 431 632 439 087 -7 454 

Summa -15 393 -26 586 11 193 -8 964 -10 547 1 584 

1.2.2 Ekonomisk analys 

Kommunens årsprognos visar på ett överskott på hela 10,5 mnkr, dvs 1,6 mnkr bättre 
än budget. Det är oerhört bra arbetat av våra chefer och medarbetare. När vi gjorde 
uppföljning för februari var kommunens prognostiserade underskott -5,3 mnkr för att i 
tertial-1 förbättrats till + 1,1 mnkr. 

Jämfört med budget har intäkterna ökat med 17,9 mnkr och kostnaderna 17,3 mnkr. 

Avgifter och bidrag    +10,7 

Personalkostnad       -   8,5 

Köp av verksamhet    -  7,9 

Lokalhyror                  -  5,5 

Övriga kostnader      +   6,1 
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Samtliga nämnder förutom utbildning- och omsorgsnämnden (UTOM) visar positiva 
budgetavvikelser, men även utbildnings- och omsorgsnämnden har förbättrat sitt 
resultatläge sedan tidigare prognoser. Prognos för UTOM visar på -7,5 mnkr varav 
Utbildning och Vård och omsorg drygt -5 mnkr vardera och Individ- och familjeomsorgen 
knappt -4 mnkr. 

Utmaningarna kvarstår dock när det gäller att budgetarna är trovärdiga och förankrade.  
Verksamheten behöver anpassas efter behov men också utifrån ekonomiska givna 
ramar. Vi behöver fortsätta att prioritera i verksamheten, nyttja ny teknik och våra ledare 
måste vara duktiga att leda i förändring för att klara våra utmaningar nu och i framtiden. 

1.3 Måluppfyllelse 

Målområde: 

1.3.1 Attraktiv Kommun 

Kommunfullmäktiges mål: 

Öka antalet medborgare 

 

Det finns en viss trångboddhet och en lång kö (ca 3 år) till kommunens hyresfastigheter 
vilket medför att det delvis finns en begränsning i inflyttningen. Byggbeslut finns dock 
hos Älvkarlebyhus för nybyggnation vilket kommer att bidra till att fler bostäder finns att 
tillgå men som inte löser bostadsbristen och i sin tur möjligheten för befolkningen att 
öka. Byggbara tomter finns dock klara i flera delar av kommunen och byggnation sker 
även om efterfrågan är måttlig. Vi arbetar aktivt med marknadsföring och en ny 
översiktsplan är under framtagande vilket kommer visa på kommunens 
utvecklingsområden vilket ska främja kommunens tillväxt. 

   Mätetal Utfall T2 2017 Utfall T2 2018 Målvärde 2018 Prognos helår 

  Invånare totalt, antal 9 402   
Målvärdet kommer 

att nås 

Analys 

Under första halvåret så har befolkningen ökat med 16 personer till 9418 kommunmedborgare. Antalet döda överskrider antalet 
födda vilket innebär en minskning med 6 personer. Flyttningsnettot är dock positivt med drygt 20 personer. 

Fullmäktige har satt mål om befolkningstillväxt, 9500 invånare fram till år 2020. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Kommunen ska skapa förutsättningar för attraktiva bostäder utifrån 

invånarnas behov. 

 

Ett nytt vård- och omsorgsboende är under uppbyggnad vilket ska täcka behovet av 
vårdplatser fram till 2030 då den äldre befolkningen är som störst. Planlagd mark finns 
tillgänglig för de som har intresse i att bygga eget hem. Det finns en brist på 
hyresbostäder men byggbeslut finns för nya hyreslägenheter i Skutskär. Intresset för 
bostadsrätter har inte varit så stort vilket medfört att någon nybyggnation inte har 
kommit till stånd. 
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Kommunfullmäktiges mål: 

Utveckla och marknadsföra våra kultur och naturmiljöer 

 

Kommunen deltar i ett projekt kring hållbar kustutveckling för att utveckla den inre 
farleden mellan Öregrund och Sundsvall. Nytt marknadsföringsmaterial finns fram taget 
för att marknadsföra kommunen som helhet. Vi kommer tillsammans med Dragon Gates 
nya ägare se hur vi kan utveckla marknadsföringen vid södra infarten till kommunen. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Ett rikt kultur och föreningsliv med fokus på barn och unga 

 

Vi bedömer att vi har ett rikt kultur- och föreningsliv med fokus på barn och unga då de 
alltid prioriteras i fördelningen av föreningsstödet. Samhällsbyggnadsnämnden har utrett 
fördelningen av föreningsstödsbidraget och en viss omfördelning kommer att ske. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Verka för att utveckla ett starkt och varierat näringsliv. Vi ska möta 

företagare och medborgare på de platser och sätt som leder till bästa 

möjliga dialog. 

 

Vi har provat nya sätt att möta företagen på företagarfrukost och lunchmöten. 
Kommunen är nu värd för mötena och vi har tagit stöd av moderator för att få igång 
dialogen. Vi har gjort en resursförstärkning vilket har medfört att vi ha haft fler aktivitet 
och möten ute på företagen tillsammans med kommunstyrelsens ordförande. Vi har haft 
samråd kring översiktsplanen ute i alla kommundelar, på evenemang och på 
företagarfrukost för att främja dialogen och delaktigheten. 

Samhällsbyggnadsnämnden har infört och mäter nöjdkundindex (NKI) i sina 
verksamheter för att få ett verktyg att jobba med för att utveckla servicen i 
verksamheten. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Medarbetardialogen ska utvecklas och leda till ökad delaktighet och 

inflytande för alla medarbetare. 

 

Medarbetarenkät är genomförd och resultaten visar på att det finns en god delaktighet 
på många av våra arbetsplatser. Analys och framtagande av handlingsplaner pågår i 
verksamheterna för att åtgärda brister men också för att bevara det som är fungerande. 
Det är en större utmaning att skapa delaktighet i stora arbetsgrupper och där det finns 
skiftarbete. En översyn pågår inom vård och omsorg för att se över arbetsgruppernas 
storlek och stödet till cheferna. Vi arbetar i dialog med arbetstagarorganisationerna för 
att utveckla vårt arbete med att efterleva samverkansavtalets intentioner. 

Kommunfullmäktiges mål: 

En minskad sjukfrånvaro ska vara fokus för alla verksamheter. 
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Vi har fortfarande en hög sjukfrånvaro. Trots extra insatser och ökade resurser så ser vi 
inte att arbetet gett effekt ännu på sjukfrånvarotalen. Utbildning- och omsorgsnämnden 
har satt mål för sjukfrånvaron och ett aktivt arbete pågår på förvaltningen tillsammans 
med HR. Vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen för vi tror att det påbörjade 
arbetet kommer att börja ge effekter inom snar framtid. Projekt har genomförts som 
kommer att utvärderas för att se om de nya arbetssätten är något att föra in i 
verksamheterna. Ex. har varit handledningssamtal i förskolan och individuella 
hälsoprofiler inom hemtjänsten. 

Målområde: 

1.3.2 Långsiktig och hållbar utveckling 

Kommunfullmäktiges mål: 

Minskad arbetslöshet och minskat ekonomiskt utanförskap. 

 

Arbetslösheten har minskat i kommunen vilket till viss del beror på att vi befinner oss i 
en högkonjunktur. Vi arbetar aktivt för att antalet praktikplatser ska öka. På lång sikt 
arbetar vi för att meritvärdena ska öka för våra elever så att de kommer vidare i 
skolsystemet och som sedan leder vidare till ett arbete. Vi ser att meritvärdena har ökat 
för pojkarna under 2018. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Kommunens verksamheter ska arbeta för att förebygga ohälsa och socialt 

utanförskap 

 

Kommunens verksamheter arbetar för att förebygga ohälsa och socialt utanförskap 
genom strukturerad samverkan med Region Uppsala, polis, vaktbolag och 
räddningstjänst. Vi arbetar för att få till ett strategiskt arbetssätt som bygger på kunskap, 
analys och åtgärder tillsammans med berörda parter. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Arbetslösheten ska minst halveras till 2020 baserat på 2016 års siffror 

 

Målet är bara delvis uppnått. Arbetslösheten minskar men inte i tillräcklig omfattning. 
Högkonjunkturen bidrar till den minskade arbetslösheten men också olika insatser från 
kommunen. Arbetet pågår med att ta fram en arbetsmarknad- och integrationsplan. 

   Mätetal Utfall T2 2017 Utfall T2 2018 Målvärde 2018 Prognos helår 

  
Arbetslöshet 18-24 
år 

22,3    

  

Arbetslöshet 16-24 
år i kommunen, 
andel (%) av bef. 

9,85 10,02   

  

Arbetslöshet 18-64 
år i kommunen, 
andel (%) av bef. 

10,44 9,06   
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Fullmäktiges mål är att halvera arbetslösheten från 2016 (23,9% för 18-24) (10,33 för 18-64) till 2020. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Minskad energianvändning årligen med 10% fram till 2020, mäts från 2015 

 

Arbetet pågår för att få ned energianvändningen i lokalerna och energiförbrukningen 
minskar. Belysning och fläktaggregat är några exempel på åtgärder som vidtas. 

   Mätetal Utfall T2 2017 Utfall T2 2018 Målvärde 2018 Prognos helår 

  
Antal KWh/m2 i 
kommunens lokaler 

160  144  

Kommunfullmäktiges mål: 

Arbeta för en hållbar tillväxt och genomföra den klimatomställning som 

krävs för att minska koldioxidutsläppen och nå de nationella målen. 

 

Ingen nämnd har fattat beslut om nämndsmål men ett visst sker i nämnderna ex. 
matsvinn och närproducerat inom kosten. Gatubelysningen har bytts ut till ledbelysning 
för att minska energiförbrukningen. Bilparken byts successivt ut till bättre miljöfordon. 

Målområde: 

1.3.3 God service 

Kommunfullmäktiges mål: 

Vi ska höja utbildningsnivån i kommunen 

 

Vi kan se att meritvärdet för eleverna i åk 9 ökar. Analys pågår för att förstå vad i 
arbetet som påverkar resultatet. Biblioteket samarbetar med skolorna för att stimulera 
läsandet. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Omsorgen ska präglas av ett hälsofrämjande synsätt med individen i fokus 

 

Målet är för tidigt att bedöma. Utbildning- och omsorgsnämnden har givit förvaltningen i 
uppdrag att ta fram vilka hälsofrämjande insatser som ska följas. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Kost som tillagas och serveras av kommunen ska vara hälsosam och 

anpassad till rätt person och i rätt tid. 

 

Flera aktivitet har vidtagits för att antalet personer inom särskilt boende anser att deras 
mat smakar mycket bra. Inom utbildning så för man dialog med elever kring skolmaten 
för att eleverna ska tycka att maten är god och därmed också minska matsvinnet. 
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Kommunfullmäktiges mål: 

Möjlighet till kollektivtrafik i kommunens alla delar. Kommunens utveckling 

av Infrastruktur ska präglas av omsorg om kommunens alla medborgare. 

 

Vi har nu kollektivtrafik till alla kommundelar genom samråd med Region Uppsala. Till 
vissa kommundelar har vi nu anropsstyrd trafik. Vi för dialog med Region Uppsala för att 
påverka turtätheten på vissa sträckor. Skolskjuts har nyligen upphandlats där krav 
ställts kring trygghet och säkerhet. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Tillgång till bredband med minst 100Mbit/s 

 

Utbyggnad pågår i kommunen och fler är nu anslutna till ett bredbandsnät i kommunen. 
Utbyggnationen är fortfarande inte genomförd på Västanån till Älvkarleö. Det finns 
också några industriområde och ytterområden som inte är utbyggda. Dialog förs med 
leverantör för att arbetet ska fortsätta. 

Målområde: 

1.3.4 Demokrati och delaktighet 

Kommunfullmäktiges mål: 

Öka valdeltagande i områden med lågt valdeltagande samt verka för ett 

mer jämlikt valdeltagande. 

 

Valdeltagandet ökade från 84,58% 2014 till 85,31% 2018. Valet har kantats av hot mot 
enskilda förtroendevalda och det har varit en hårdare ton på sociala medier. 
Utbildningar har hållits för förtroendevalda och riktlinjer har tagits fram för att ge stöd vid 
händelse men också i ett förebyggande syfte. 

Målområde: 

1.3.5 God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktiges mål: 

Årets resultat 

 

För perioden januari-augusti redovisas ett resultat på 26,6 miljoner kronor, mnkr. 
(Motsvarande period 2017 redovisades 51,4 mnkr.). Verksamheternas nettokostnader 
för perioden uppgick till 301,7 mnkr (285,5 mnkr), vilket motsvarar en förbrukning på 
58 % (59 %) av årsbudgeten. 

Prognostiserat resultat för 2018 uppgår till plus 10,5 mnkr, att jämföra med budgeterat 
resultat på 9,0 mnkr, vilket motsvarar 1,9% av skatter och bidrag. En jämförelse med 
resultatet för perioden januari-augusti, visar tydligt att kostnadsbelastningen ökar under 
sista tertialet. I snitt tappar kommunen mellan 15 – 35 mnkr i resultatförsämring under 
det sista tertialet. 
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   Mätetal Utfall T2 2017 Utfall T2 2018 Målvärde 2018 Prognos helår 

  

Skillnad mellan 
prognos och utfall. 
Budgetavvikelse i 
procent 

2,93 17,69   

Samtliga nämnder förutom utbildning- och omsorgsnämnden (UTOM) visar positiva 
budgetavvikelser, men även utbildnings-och omsorgsnämnden har förbättrat sitt 
resultatläge sedan tidigare prognoser. Prognos för UTOM visar på -7,5 mnkr varav 
Utbildning och Vård och omsorg drygt -5 mnkr vardera och Individ- och familjeomsorgen 
knappt -4 mnkr. 

Utmaningarna kvarstår dock när det gäller att budgetarna är trovärdiga och förankrade. 
Verksamheten behöver anpassas efter behov men också utifrån ekonomiska givna 
ramar. Vi behöver fortsätta att prioritera i verksamheten, nyttja ny teknik och våra ledare 
måste vara duktiga att leda i förändring för att klara våra utmaningar nu och i framtiden. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Soliditet 

 

Soliditeten har under året ökat något till 47%,för delåret (45%).  Soliditeten kommer 
fram till årsskiftet att minska pga ökande låneskuld. Vår låneskuld uppgick vid delåret till 
123,7 mnkr, (83,1 mnkr). 

Kommunfullmäktiges mål: 

Likvida medel 

 

Älvkarleby Kommun 

Likvida medel ska i genomsnitt uppgå till 15 mnkr. 

Uppfyllelse: Under 2018 har medeltalet varit 44,4 mnkr i likvida medel. Likvida medel 
var 2018-08-31: 50,6 mnkr, (2017-12-31: 45,6 mnkr). Under 5 de senaste åren har 
kommunens likvida medel vid årsskiftet varit mellan 43 och 104 mnkr vilket väl uppfyller 
det mål som kommunen har. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Kommunen ska årligen förbättra sitt kostnadsläge 

 

Vi följer standardkostnaderna och ser inga tydliga trender ännu. Vi har fortfarande höga 
kostnader inom förskola, hemtjänst och socialtjänst. Avtalstroheten ökar vilket medför 
att vi får våra produkter till avtalat pris. Vi har infört ett inköpssystem vilket medför att 
det blir lätt att göra rätt när det kommer till inköp. Det prognostiserade ekonomiska 
utfallet ser positivt ut vilket tyder på att vi har bättre kontroll och koll. Det medföra att vi 
nu också kan börja arbeta mer långsiktigt med verksamhetsutveckling med stöd av 
digitalisering. 
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1.4 Fördjupning 

1.4.1 Ekonomisk översikt 

Inledning 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommuner minst en gång under 
räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheterna från 
räkenskapsårets början. Älvkarleby kommun upprättar en delårsrapport för perioden 
januari t.o.m. augusti. 

Den ekonomiska utvecklingen 

Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv. Arbetsgivarna planerar för fler anställda, 
men svårigheten att få tag i personal och bristen på utbildad arbetskraft håller tillbaka. 
Sammantaget tror vi, (SKL, Sveriges Kommuner och Landsting), liksom i tidigare 
prognos, på att högkonjunkturen går in i en fas med lägre tillväxttal och små 
förändringar i antalet arbetade timmar. En naturlig utveckling när konjunkturen 
kulminerar. Trots ett allt mer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli 
fortsatt dämpad. Däremot är det inhemska inflationstrycket svagt. Riksbanken antas 
därmed dröja med att höja styrräntan till i början av 2019. 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin    

Procentuell förändring om inte annat anges      

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Sysselsättning, timmar anställda* 2,6 2 1,9 0,3 –0,3 0,3 

Relativ arbetslöshet, % av arbetskraften 6,9 6,7 6,1 6,2 6,7 7 

Timlön, nationalräkenskaperna 2,2 2,7 2,9 3,1 3,4 3,5 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,4 2,5 2,9 3,1 3,4 3,5 

Konsumentpris, KPIF-KS 1,3 1,7 1,7 1,8 2,1 2 

Konsumentpris, KPI 1 1,8 2 2,4 2,7 2,8 

Realt skatteunderlag 2,6 1,3 1,3 0,7 0,1 0,9 

Befolkning 15–74 år 0,9 1,1 0,8 0,6 0,5 0,6 

*Kalenderkorrigerad utveckling.      

I samband med att Skatteverket publicerade det tredje preliminära beskattningsutfallet 
för inkomståret 2017 presenterade de också en prognos på vad det slutliga utfallet 
kommer att bli. Skatteverkets prognos motsvarar en ökning jämfört med år 2016 på 4,4 
procent, men osäkerheten är fortfarande relativt stor. Om man antar att 
genomsnittsinkomsten i de deklarationer som fortfarande saknas är densamma som i 
de 98,8 procent redan är registrerade blir ökningen lite större. Vår bedömning är att det 
preliminära utfallet inte ger anledning att revidera vår prognos från april, som innebär en 
ökning med 4,5 procent. 

Att skatteunderlaget väntas ha ökat mer än genomsnittligt 2017 förklaras av stark 
sysselsättningstillväxt i kombination med en relativt gynnsam indexering av 
inkomstrelaterade pensioner. 

År 2019 och 2020 förutser vi svagare utveckling av skatteunderlaget. Det beror på att 
arbetade timmar utvecklas betydligt mindre gynnsamt när konjunkturen kulminerar 2019 
och rör sig ned mot konjunkturell balans året efter. Det motverkas endast till en mindre 
del av att löne- och pensionshöjningarna tilltar. 

2021 års skatteunderlagstillväxt visar utvecklingen vid konjunkturell balans – en viss 
men liten ökning av arbetade timmar samt måttliga höjningar av löner och pensioner 
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betyder att skatteunderlaget ökar i linje med ett historiskt genomsnitt. 

Regeringen bedömer att svensk ekonomi fortsätter att växa starkt, 3,4% år 2017 och 
2,6 % år 2018. Det är en revidering av tidigare bedömningar. Konjunkturuppgången i 
världen fortsatte under 2017 med en snabbare ökning av industriproduktion och 
världshandeln. I de länder som är viktiga för Sveriges utrikeshandel ser ut att få en 
starkare tillväxt under 2017 än övriga världen vilket bidrar till en starkare svensk export. 
Den politiska osäkerheten i Europa och USA har inte påverkat den ekonomiska 
utvecklingen utan snarare visar indikatorerna på ett högt förtroende hos både hushåll 
och företag. 

Aktivitetsnivån i den svenska ekonomin har varit hög de senaste åren och den förväntas 
fortsätta ett tag till. Det är framförallt den inhemska ekonomin som utvecklas starkt tack 
ökad offentlig konsumtion i samband med flyktingkrisen. Investeringarnas andel av BNP 
är den högsta sedan 1990-talet, men förväntas växa långsammare de kommande åren. 
Vidare bedömer regeringen att hushållskonsumtionen kommer att utvecklas starkt tack 
vare låga räntor, hög sparkvot och en positiv utveckling på arbetsmarknaden. 

Regeringens prognos visar klart starkare skatteunderlagstillväxt än SKL:s. Skillnaden 
förklaras till övervägande del av en mer positiv syn på sysselsättningsutvecklingen 2019 
och 2020, vilket delvis motverkas av att SKL räknar med större ökning av 
sysselsättningen år 2021. Det beror dels på att regeringen räknar med att det 
fortfarande råder högkonjunktur vid utgången av 2021, dels på att man utgår från större 
ökning av den potentiella sysselsättningen. 

Skatteprognos Älvkarleby kommun 

Mnkr 2018 2019 

Prognosdatum    20170508 546,0 561,8 

20170508 542,5 560,9 

20180430 544,6 561,8 

20180816 544,2 564,2 

Swedbank bedömer att den svenska ekonomin är fortsatt stark. Viss osäkerhet råder 
kring vad som ska hända efter valet och den kommande regeringsbildningen. I 
omvärlden så redovisar USA starka produktionssiffror och sjunkande 
arbetslöshetssiffror. Idag är både USA:s och euroområdets ekonomier i mycket bättre 
skick än under de senaste tio åren. I USA går expansionen nu in på sitt tionde år, och 
om uppgången fortsätter i ytterligare ett år blir det den längsta dokumenterade 
högkonjunkturen sedan man började mäta på 1850-talet. Återhämtningen i Europa har 
inte hunnit lika långt, men tillväxten är tillbaka och arbetslösheten närmar sig nivån 
innan krisen. 

Prognosen är dock långt ifrån rosenskimrande. Efter flera ekonomiskt tuffa år märks 
politiska bakslag. Populismen är på frammarsch i både Europa och USA, och på flera 
tillväxtmarknader har enväldiga ledare tagit ett fastare grepp om den politiska och 
ekonomiska makten. Utsikterna beror därför på hur snabbt och i vilken utsträckning 
ekonomin påverkas av olika dåliga beslut inom den ekonomiska politiken, till exempel 
införandet av nya handelshinder. Vi tror att tillväxten kommer att förbli god i det korta 
perspektivet, trots den politiska turbulensen. Men det betyder inte att den ekonomiska 
utvecklingen är immun mot svag politik. Dåliga beslut skadar tillväxtutsikterna på längre 
sikt och ökar också riskerna i närtid 

Sverige har enligt Swedbank stora utmaningar och strukturella reformbehov inom 
områdena bostäder, skatter, infrastruktur och migration. Marknaden har dock reagerat 
positivt på valresultatet. 
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Periodens resultat och budgetutfall 

För perioden januari-augusti redovisas ett resultat på 26,6 mnkr (miljoner kronor). 
(Motsvarande period 2017 redovisades 51,4 mnkr.) Resultatet fördelar sig på följande 
sätt: 

Periodens resultat och budgetutfall  

Resultat enligt budget 15,4 

Nämndernas budgetöverskott 5,4 

Finansförvaltningens överskott 5,8 

Summa 26,6 

Verksamheternas nettokostnader för perioden uppgick till 338,5 mnkr (301,7 mnkr), 
vilket motsvarar en förbrukning på 64 % (58 %) av årsbudgeten. Den linjära riktpunkten 
(8/12-delar av årsbudgeten) är 67 %. Samtliga nämnder ligger under riktpunkten 
förutom UTOM som ligger precis på riktpunkten. För stor vikt ska dock inte läggas vid 
en jämförelse mellan förbrukningen under de åtta första månaderna och 8/12-delar av 
årsbudgeten, då årets sista tertial är kostnadsmässigt extra belastande. 

Prognos resultat och budgetutfall helår 

Prognostiserat resultat för 2018 uppgår till plus 10,5 mnkr, att jämföra med budgeterat 
resultat på 9,0 mnkr. En jämförelse med resultatet för perioden januari-augusti, visar 
tydligt kostnadsbelastningen under sista tertialet. I snitt tappar kommunen mellan 15 – 
25 mnkr i resultatförsämring under det sista tertialet. 

Nämnderna, inkl. driftprojekt, prognostiserar en budgetavvikelse på - 1,6 mnkr, men 
tack vare finansförvaltningens överskott på 3,2 mnkr hamnar budgetavvikelsen på +1,6 
mnkr. 

Utbildnings- och omsorgsnämnden prognostiserar ett budgetunderskott för helåret på 
7,5 mnkr. Vård och omsorg beräknas göra ett budgetunderskott på 5,2 mnkr för hela 
2018. 

Kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen, IFO, har återigen börjat stiga och för 
2018 prognostiserar ett underskott på 3,8 mnkr. En bidragande orsak till detta är 
konsulter och externa placeringar. 

Utbildningen prognostiserar ett underskott med 5,5 mnkr. Kosten och KunDa gör små 
överskott medan staben gör ett underskott med 6,1 mnkr 

Samhällsbyggnadsnämndens gör ett överskott på 2,2 mnkr tack vare 
tomtförsäljningar. 

Årsprognosen för kommunstyrelsen inkl. revisionen visar på överskott på 3,5 mnkr mot 
budget. 

Finansförvaltningens prognos för året signalerar ett nettoöverskott på 3,2 mnkr 

För utförligare information hänvisas till verksamhetsberättelserna. 

Finansiella mål 

Kommunfullmäktige har fastställt följande finansiella mål för 2018: 

* Årets resultat ska över en planperiod uppgå till minst 2 % av skatteintäkter, 
kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag, vilket f.n. motsvarar cirka 10 
miljoner kronor per år.  

Uppfyllelse: För delåret uppfylls målet men helårsprognosen pekar på ett resultat på 
1,9% av skatter och bidrag. 
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* Under några år genomför kommunen stora lånefinansierade investeringar, vilket 
negativt påverkar soliditeten, som därför tillåts minska till 30 % vid utgången av 2016. 
Därefter är målsättningen att soliditeten åter ska öka. 

Uppfyllelse: Soliditeten vid utgången av 2017 uppgick till 45 %. Vid delårsperiodens slut, 
(aug-2018), hade den ökat till 47 %, men vid årsskiftet beräknas den sjunka till 40 % 
eller strax under. 

* Likvida medel ska i genomsnitt uppgå till 15 mnkr. 

Uppfyllelse: För 2018 hittills var medeltalet 52,6 mnkr och för de senaste 12 
månaderna 40,5 mnkr. Bedömningen är, att målet kommer att nås och kanske 
överskridas. Likvida medel var 

2018-08-31:50,6 mnkr, (2017-12-31: 45,6 mnkr). 

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 

För beskrivning av uppfyllelse av fullmäktiges mål och uppdrag hänvisas till bilaga 4. 

Investeringar 

Investeringsbudgeten 2018, inkl. tilläggsanslag och Tallmon, uppgår totalt till 
320,2 mnkr. Under perioden har 45,5 mnkr förbrukats och prognosen är 122,2 
mnkr. 

Anläggningslån 

Vid senaste årsskiftet uppgick skulden för anläggningslån till 77,5 mnkr (kort plus lång 
skuld). Per 31 augusti hade skulden ökat något till 123,7 mnkr. Under det närmaste 
åren kommer kommunen att behöva låna upp ytterligare medel för investeringen i ett 
nytt omsorgsboende. 

Balanskravet 

Det s.k. balanskravet innebär enligt kommunallagen, att om en kommun redovisar ett 
negativt resultat, ska detta regleras och det egna kapitalet återställas inom de närmaste 
tre åren. 

Kommunen har de senaste åren redovisat goda resultat och har haft möjlighet att 
avsätta medel i Resultatutjämningsreserven, (RUR), med ett belopp om 25,967 mnkr. 

Några väsentliga händelser 

Under första halvåret 2018 ökade kommunens befolkning med 16 invånare till 9 418. 44 
personer föddes och 50 personer avled. Ökningen beror på att 276 flyttade in och 253 
flyttade ut. Vid halvårsskiftet 2017 var invånarantalet 9 430. (Källa: SCB.) 

Andel asylsökande i Sverige har minskat kraftigt i år. Det som är osäkert är hur 
efterdyningarna av tidigare års kraftiga mottagande slår då. 

Första etappen av omsorgsboendet är nu färdigställt, inflyttning skedde för ett år sedan. 
Efter det vidtog rivningen under förra hösten/vintern. Nu är byggnationen av etapp 2 i 
full gång. Den fastställda tidplanen och budgeten håller utan några större avvikelser. 
Projektet har fortfarande en 10% budgetreserv. 

Framtiden 

Integrationen kommer fortsatt att ställa krav på en väl fungerande mottagning, socialt 
stöd, samt samverkan med Arbetsförmedlingen och andra aktörer. 

Mångfalden ökar i skolan vilket medför ett ökat behov av studiehandledare i modersmål 
samt lärare i svenska som andra språk. 
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Arbetet med bildandet av serviceenhet är påbörjad och Servicechef är anställd. 

Arbetet med översiktsplanen är inne i sin slutfas och beräknas var klar i början av 2019. 

Försäljning av tomter. 

Planering sker för att anlägga kolonilotter och fler bostäder på område vid Västermarn. 
Arbete pågår för att placera en hundrastgård centralt i Skutskär. 

Kommunala bolag 

AB Älvkarlebyhus 

Älvkarlebyhus redovisar ett periodresultat på 0,2 mnkr mot budgeterat 3,6 mnkr. För 
helåret prognostiseras nu ett resultat på 1,0 mnkr mot budgeterat 2,8 mnkr. 

Det är framförallt ökande driftkostnader, (-3,3 mnkr) som står för avvikelsen mot budget. 
Däremot ligger underhållskostnader 1,0 mnkr under budget. 

Bruttoresultatet är för perioden +1,5 mnkr, (2,3%), mot i budgeten 5,1 mnkr. Soliditeten 
prognostiseras till 52%. 

Periodens investeringar är 9,2 mnkr mot budgeterat 25,2 mnkr och prognosen ligger nu 
på 16,4 mot budget 37,4 mnkr. Detta beror på att nybyggnationen på Siggeboda 4:8 är 
försenad. 

Älvkarleby Vatten AB 

Älvkarleby kommun ingår i Gästrike Vatten-koncernen tillsammans med Gävle, Hofors 
och Ockelbo kommuner. Gästrike Vatten AB är moderbolag och som dotterbolag finns 
ett anläggningsbolag för respektive kommun. Älvkarleby Vatten AB är huvudman för 
den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i Älvkarleby kommun. 

För perioden redovisas ett nollresultat, samma som fjolåret. Dock finns ett överskott på 
3,9 mnkr (3,9 mnkr), men detta redovisas i balansräkningen som överuttag från (=skuld 
till) VA-kollektivet. Överuttaget beror dels på ökade intäkter, dels på lägre 
kapitalkostnader beroende på eftersläpning på investeringssidan. Om överuttag 
redovisas för helåret, ska reglering gentemot VA-kollektivet ske inom en treårsperiod. 
Helårsprognosen visar på ett nollresultat, men med ett överuttag på 1,5 mnkr vilket är 3 
mnkr bättre än budget. 

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 19,4 (18,1) mnkr och rörelsens kostnader 
uppgick till 19,0 (17,7) mnkr och rörelseresultatet till 0,5 mnkr, (0,5 mnkr).. 

Periodens investeringar uppgick till 0,3 (1,6) mnkr och prognosen för hela årets 
investeringar är 6,3 mnkr, vilket är mindre med budget. 



 

 

Nämnderna 

2 Revisionen 

2.1 Ekonomisk rapport 

  
Period- 
budget 

Utfall 
Avv.mot 

per.budget 
Årsbudget Årsprognos 

Avv.mot 
årsbudget 

INTÄKTER       

KOSTNADER       

Personalkostnader 67 61 6 101 108 -7 

Förbrukning material/inv 7 6 1 10 10 0 

Övriga främmande 
tjänster 

312 195 117 470 350 120 

Övriga kostnader 26 9 17 39 32 7 

Summa kostnader 411 271 140 620 500 120 

DRIFTRESULTAT 411 271 140 620 500 120 

VHT NETTOKOSTN 411 271 140 620 500 120 

2.1.1 Ekonomisk analys 

Verksamheten bedrivs enligt plan och prognosticerar ett överskott på 120 tkr om inga 
speciella utredningar startas under hösten-2018. Avvikelsen är på övriga främmande 
tjänster. 

2.1.2 Åtgärdsarbete 

Långsiktiga åtgärder 

Inga speciella åtgärder planeras med anledning av utfallet. 

2.1.3 Ekonomi, verksamhet och uppdrag 

Verksamheten löper enligt plan. 



 

 

3 Finansförvaltningen 

3.1 Ekonomisk rapport 

  
Period- 
budget 

Utfall 
Avv.mot 

per.budget 
Årsbudget Årsprognos 

Avv.mot 
årsbudget 

INTÄKTER       

Avgifter och bidrag 0 -8 8 0 -15 15 

Övriga intäkter -382 841 -382 878 37 -576 568 -577 641 1 073 

Summa intäkter -382 841 -382 886 45 -576 568 -577 656 1 088 

KOSTNADER       

Personalkostnader 7 986 7 455 531 12 028 12 500 -472 

Hyres- och interna 
kostnader 

830 871 -41 1 250 1 250 0 

Övriga främmande 
tjänster 

66 68 -2 100 130 -30 

Övriga kostnader 16 717 11 510 5 206 24 261 21 687 2 574 

Summa kostnader 25 599 19 904 5 695 37 639 35 567 2 072 

DRIFTRESULTAT -357 242 -362 981 5 740 -538 929 -542 089 3 160 

VHT NETTOKOSTN -357 242 -362 981 5 740 -538 929 -542 089 3 160 

3.1.1 Ekonomisk analys 

Finansförvaltningen prognosticerar ett överskott på 3,2 mnkr vilket +1,8 mnkr jämfört 
med föregående prognos. 

Räntekostnaderna beräknas bli 1,0 mnkr lägre än budget samt att utdelningar från 
Kommuninvest och Bionär har blivit betydligt högre än budgeterat + 1,1 mnkr. 

Ny skatteprognos kom under augusti månad som pekar på ett något försämrat utfall 
jämfört med budget, där skatteintäkterna ökar 1,9 mnkr, utjämningssystemet -2,0 och 
LSS-avgiften ökar med 1,0 mnkr vilket blir en total försämring med 1,1 mnkr. 

Lönerevisionen beräknas kosta 2,5 mnkr mindre än budgeterat. 

3.1.2 Åtgärdsarbete 

Långsiktiga åtgärder 

Inom finansförvaltningen försöker vi med god likvidplanering låna så billigt och smart 
som möjligt. 

Vi kommer att sänka det interna po-påslaget eftersom det har genererat ett överskott 
varje år, vilket medför att finansförvaltningen kommer att visa lägre intäkter och 
förvaltningarna lägre kostnader. Men totalt för kommunen är det ett nollsummespel. 

 



 

 

4 Kommunstyrelsen 

4.1 Ekonomisk rapport 

  
Period- 
budget 

Utfall 
Avv.mot 

per.budget 
Årsbudget Årsprognos 

Avv.mot 
årsbudget 

INTÄKTER       

Avgifter och bidrag -6 280 -8 026 1 746 -9 459 -11 429 1 970 

Försäljn vht/entreprenad -86 -147 61 -130 -194 64 

Övriga intäkter -843 -1 203 360 -1 270 -1 567 297 

Summa intäkter -7 209 -9 376 2 167 -10 859 -13 189 2 331 

KOSTNADER       

Personalkostnader 19 212 18 339 874 29 721 28 702 1 019 

Bidrag 7 147 6 946 201 10 713 10 690 23 

Köp av verksamhet 821 893 -72 1 237 1 237 0 

Hyres- och interna 
kostnader 

2 012 1 921 91 3 081 2 925 156 

Förbrukning material/inv 397 419 -22 597 687 -90 

Övriga främmande 
tjänster 

6 699 5 163 1 535 10 087 9 618 469 

Övriga kostnader 3 298 3 176 123 4 969 5 347 -378 

Summa kostnader 39 587 36 857 2 730 60 405 59 206 1 199 

DRIFTRESULTAT 32 378 27 481 4 897 49 546 46 017 3 529 

Avskrivning 859 856 3 1 295 1 310 -15 

VHT NETTOKOSTN 33 237 28 337 4 900 50 841 47 327 3 514 

4.1.1 Resultat på verksamhetsnivå 

Resultat på 
Period- 
budget 

Utfall Avv. mot Årsbudget 
Års- 

prognos 
Avv. mot 

verksamhetsnivå 
 

 period- 
budget 

 
 årsbudget 

Övergripande 13 853 13 092 761 21 171 20 412 759 

Administration 8 237 7 805 431 12 430 12 281 149 

Ekonomi 4 296 4 247 49 6 623 6 610 13 

HR och bemanning 4 774 3 764 1 010 7 345 6 886 458 

Näringsliv, integration och 
arbetsmarknad 

2 078 -570 2 648 3 272 1 138 2 134 

Summa 33 238 28 338 4 899 50 841 47 327 3 513 
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Tidigare prognoser 

Resultat på 
Års-

budget 
Årsprognos 

Avv. 
mot 

verksamhetsnivå 
 

febr mars apr maj juli aug års-
budget 

Övergripande 21 171 21 194 21 194 21 196 20 724 20 890 20 412 759 

Administration 12 430 12 181 12 181 12 281 12 281 12 281 12 281 149 

Ekonomi 6 623 6 433 6 403 6 410 6 395 6 505 6 610 13 

HR och bemanning 7 345 7 034 7 034 7 034 7 034 6 927 6 886 459 

Näringsliv, integr.arbetsm 3 272 3 256 3 202 2 226 2 326 1 138 1 138 2 134 

Summa 50 841 50 098 50 014 49 147 48 760 47 741 47 327 3 514 

 

4.1.2 Ekonomisk analys 

Reglering av kostnader mot räddningstjänstens hyra för 2017 faller ut under 2018 med 
drygt 160 tkr. Kommunstyrelsens extra pott till förfogande har inte nyttjats ännu och 
genererar ett överskott. 

Vakant deltidstjänst på bemanningen under tiden för översyn av uppdraget vilket medför 
att HR-avdelningens budget gör ett överskott. Medel för att minska sjukfrånvaron har 
inte nyttjats fullt ut. 

Intäkterna från migrationsverket ser ut att bli större än budget, cirka 2 mkr i dagsläget 
vilket kommer att slå igenom på avdelningens budget. Dock kan arbetsmarknads- och 
integrationsplanen som ska beslutas i höst resultera i högre kostnader, samt införande 
av nya verksamhetssystem vilket kan bidra till att överskottet minskar.  

4.1.3 Åtgärdsarbete 

Kortsiktiga åtgärder 

Besparingsåtgärd 
Besparingseffekt 

2018 (tkr) 
Besparingseffekt 

2019 (tkr) 

Återhållsamhet för KS till förfogande 250  

Översyn av befintliga avtal inom ekonomi 20 50 

Summa 270 50 

Långsiktiga åtgärder 

Fortsatt arbetet med avtalstrohet. Styr och ledningssystem samt inköpssystem. Stötta i 
verksamhetsutveckling och digitalisering av verksamheten. I och med ökad e-handel 
och ökat antal e-faktura kommer detta att leda till besparingar för främst 
verksamheterna. Översyn av bemanningen tillsammans med Tierp. Aktivt arbete för att 
minska sjukfrånvaro i kommunen. Vi arbetar för säkrare prognoser gällande intäkter 
kopplat till migrationsverket. 

Flera av de åtgärder som kommunstyrelsen vidtar för ekonomi i balans ger inte i effekt i 
kommunstyrelsens egen budget utan ger effekter hos UTOM och SBN. 
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4.2 Målanalys 

Målområde: 

4.2.1 Attraktiv Kommun 

Kommunfullmäktiges mål: 

Utveckla och marknadsföra våra kultur och naturmiljöer 

Nämndens mål: 

Antalet gästnätter ska öka 

Årsprognos 

 

Analys 

Ingen ny statistik har inrapporterats under första kvartalet 2018. Dock har justerade 
siffror för 2017 inkommit. Där ser vi en minskning av gästnätterna med 3,3 % från 
föregående år. Detta måste ändå ses som ett gott resultat utifrån att låga vattennivåer 
bidrog till mycket dåligt fiske, samt sommarens dåliga väder hade effekter på badgäster, 
etc. Denna minskning kan jämföras mot Östhammar som har liknande förutsättningar 
och tappade cirka 25 %. Preliminära diskussioner med aktörer, indikerar att 2018 fick en 
dålig start då den sena vintern påverkade fisketurismen. 

   Mätetal Utfall T2 2017 Utfall T2 2018 Målvärde 2018 

  Antal gästnätter 88 765  100 710 

Kommunfullmäktiges mål: 

Verka för att utveckla ett starkt och varierat näringsliv. Vi ska möta 

företagare och medborgare på de platser och sätt som leder till bästa 

möjliga dialog. 

Nämndens mål: 

Förbättra rankingen i Företagsklimat enligt Svenskt näringsliv till topp 100 

Årsprognos 

 

Analys 

Rankingen presenteras den 2 oktober. Vi förbättrar oss i elva av femton frågor, men det 
uppgången är för liten. Frågan som står för en tredjedel i viktningen i rankingen, ökade 
vi endast från 3,0 till 3.07. Vi måste fortsätta hålla ut i det arbete som påbörjades under 
2017 och där vi bland annat har en ny tjänst som näringslivsutvecklare och där vi 
förändrat strukturen i på dialogen med företagen. 

   Mätetal Utfall T2 2017 Utfall T2 2018 Målvärde 2018 

  Ranking i service till företag 194  100 

  
Ranking Tjänstemäns 
attityder 

190  100 
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   Mätetal Utfall T2 2017 Utfall T2 2018 Målvärde 2018 

  Ranking Skolans attityder 278  100 

Nämndens mål: 

God kommunal service för våra företag 

Årsprognos 

 

Analys 

Det finns inte tillräckligt med underlag ännu för att se utfallet rörande NKI. 

   Mätetal Utfall T2 2017 Utfall T2 2018 Målvärde 2018 

  
Företagsklimat enl. ÖJ 
(Insikt) - Totalt, NKI 

  70 

Analys 

Det är för få svaranden för att kunna dra en längre slutsats, men indikationerna visar NKI-målet kan nås. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Medarbetardialogen ska utvecklas och leda till ökad delaktighet och 

inflytande för alla medarbetare. 

Nämndens mål: 

Samverkansavtalets intentioner efterlevs. 

Årsprognos 

 

Analys 

Resultatet visar på en god delaktighet och samverkan. Resultatet kan förbättras och vi 
ser över samverkansavtalet för att tydliggöra avtalets intentioner. 

Medarbetarenkät har genomförts och samtliga avdelningar har tagit fram 
handlingsplaner tillsammans med medarbetarna som sedan presenterats för 
överordnad chef och på fackligt samverkansmöte. 

Stor delaktighet och engagemang har genomsyrat arbetet med ombyggnation och 
omflyttning i kommunhuset. 

   Mätetal Utfall T2 2017 Utfall T2 2018 Målvärde 2018 

  

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen -
 Totalindex 

79,8  80 

Analys 

Vi ligger så nära målvärdet så att vid en avrundning blir måluppfyllnaden 100 %. 
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Kommunfullmäktiges mål: 

En minskad sjukfrånvaro ska vara fokus för alla verksamheter. 

Nämndens mål: 

Totala sjukfrånvaron minskar 

Årsprognos 

 

Analys 

Målet mäter mot den totala sjukfrånvaron i kommunen men också mot 
kommunstyrelsens sjukfrånvaro. 

För kommunen som helhet så ökar sjukfrånvaron fortfarande trots extra insatser. 
Bedömningen är att arbetet ännu inte gett effekt men att det kommer komma. Stress är 
en av orsakerna till sjukfrånvaron men det är inte klarlagt ännu vad som genererar 
stressen. 

  

Den långsiktiga och kortsiktiga sjukfrånvaron minskar inom kommunstyrelsen. Delvis på 
grund av ett aktivt arbete av ansvariga chefer med stöd av hr. Kommunstyrelsen har 
tidigare haft låga sjukfrånvaro siffror som stigit tillfällig. Vi är nu på väg mot en mer 
normal sjukfrånvaro 

   Mätetal Utfall T2 2017 Utfall T2 2018 Målvärde 2018 

  

Sjukfrånvaro för 
kommunstyrelsen per 
tertial % 

7,07 3,88 5 

Analys 

Kommunledning 

Sjukfrånvaron minskar inom kommunstyrelsen. Delvis på grund av ett aktivt arbete av ansvariga chefer med stöd av hr. 
Kommunstyrelsen har tidigare haft låga sjukfrånvaro siffror som stigit tillfällig. Vi är nu på väg mot en mer normal sjukfrånvaro 

  
Sjukfrånvaro i kommunen 
totalt 

6,66 7,34 6 

Analys 

Vi ligger högre än motsvarande period förra året och arbetar aktivt med att identifiera och sätta in relevanta åtgärder där behov 
finns. Arbetet genomförs tillsammans med ansvariga chefer. Vi styr också upp uppföljningen av hur verksamheten arbetar med 
att sänka sjukfrånvaron. Vi kan i dagsläget inte se någon tydlig gemensam nämnare till sjukfrånvaron då sjukfrånvaron också till 
delar inte är arbetsrelaterad. Stress har framkommit men det är inte tydliggjort vad i stressen består. 

Nämndens mål: 

Korttidssjukfrånvaron minskar genom att tidigt identifiera ohälsa. 

Årsprognos 

 

Analys 

Det finns inget satt målvärde för korttidssjukfrånvaron. Analys kommer att genomföras 
till årsredovisningen. 

   Mätetal Utfall T2 2017 Utfall T2 2018 Målvärde 2018 

  
Korttidsfrånvaro under 14 
dagar 

4,45 4,75  
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Statistiken avser kommunen totalt, korttidssjukfrånvaro dag1-14 i procent 

Målområde: 

4.2.2 Långsiktig och hållbar utveckling 

Kommunfullmäktiges mål: 

Minskad arbetslöshet och minskat ekonomiskt utanförskap. 

Nämndens mål: 

Förvärvsfrekvensen ska öka 

Årsprognos 

 

Analys 

Det finns en eftersläpning i statistiken för förvärvsfrekvensen, då denna publiceras i 
november varje år och då för föregående år. År 2016 ökade förvärvsfrekvensen från att 
ha fallit 2015, till viss del beroende på en hög immigration. Den goda konjunkturen tyder 
på att förvärvsfrekvensen bör öka ytterligare, både under 2017 och 2018. Den tydligaste 
indikatorn på detta är att arbetslösheten har minskat. 

   Mätetal Utfall T2 2017 Utfall T2 2018 Målvärde 2018 

  

Förvärvsarbetande 
invånare 20-64 år, andel 
(%) 

  80 

Kommunfullmäktiges mål: 

Arbetslösheten ska minst halveras till 2020 baserat på 2016 års siffror 

Nämndens mål: 

Arbetslösa, 18-24 år, som inte studerar eller är i åtgärdsprogram ska minska 

Årsprognos 

 

Analys 

En stark konjunktur bidrar till en minskad arbetslöshet, samt att kommunen får fler 
insatser för unga. 24 personer är öppet arbetslösa i åldern 18 -24 år. 

   Mätetal Utfall T2 2017 Utfall T2 2018 Målvärde 2018 

  

Antal arbetslösa, 18-24 år, 
som inte studerar eller är i 
åtgärdsprogram 

37 24 0 

Nämndens mål: 

Andel arbetslösa, 18-24 ska minska 

Årsprognos 
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Analys 

En stark konjunktur bidrar till en minskad arbetslöshet, samt att kommunen får fler 
insatser för unga. Antalet arbetslösa unga har minskat med 30 % jämfört med samma 
period föregående år, vilket innebär att gå från en ungdomsarbetslöshet på 22,5 % till 
17,2 %. 

   Mätetal Utfall T2 2017 Utfall T2 2018 Målvärde 2018 

  Andel arbetslösa 18-24 år 8,4 5,9 11 

Nämndens mål: 

Andel deltagare i arbetsmarknadspolitisk åtgärd som går till arbete eller studier 

Årsprognos 

 

Analys 

20 % av de deltagare som varit aktuella för arbetsmarknadsåtgärder har inte gått 
tillbaka till Arbetsförmedlingen. Dock har dessa individer erhållit extratjänster som är en 
anställningsform med hög ersättning från staten. 

   Mätetal Utfall T2 2017 Utfall T2 2018 Målvärde 2018 

  
Andel deltagare som går 
vidare 

  45 

Målområde: 

4.2.3 God service 

Kommunfullmäktiges mål: 

Möjlighet till kollektivtrafik i kommunens alla delar. Kommunens utveckling 

av Infrastruktur ska präglas av omsorg om kommunens alla medborgare. 

Nämndens mål: 

Älvkarleby tar plats i de regionala sammanhangen. 

Årsprognos 

 

Analys 

Kommunstyrelsen 

Vi är aktivt deltagande i regionala sammanhang och tar plats genom att driva 
pilotprojekt i länet och varit aktiva som samverkans part. Vi är aktiva i olika 
samrådsförfaranden med t.ex. regionen och länsstyrelsen. 

   Mätetal Utfall T2 2017 Utfall T2 2018 Målvärde 2018 

  

Kollektivtrafik till nuvarande 
orter samt nya 
utbyggnadsområden 

   

Analys 

Vi har genom dialog påverkat regionen som fattat beslut om anropstyrd linjetrafik till Gårdskär och Älvkarleö. 
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Kommunfullmäktiges mål: 

Tillgång till bredband med minst 100Mbit/s 

Nämndens mål: 

Bredbandet ska fortsätta att byggas ut i kommunen 

Årsprognos 

 

Analys 

Kommunstyrelsen 

Antalet anslutna är idag 71%. I direkt anslutning (inom 50 meter till anslutningspunkt) så 
finns 85% men fastighetsägaren har valt att inte ansluta sig. Målet i samverkansavtalet 
är 80 % till 2018 vilket är uppnått. Enligt samverkansavtalet så ska 95% har tillgång till 
bredband om minst 100 % till 2020. Dialog förs med IP-only om hur arbetet ska kunna 
fortskrida. 

IP-only har tillfälligt stoppat sina utbyggnationsplaner vilket påverkar utbyggnadstakten. 
Västanån är fortfarande inte utbyggt. Två industriområden i Skutskär saknar fortfarande 
tillgång till bredband. Telia har börjat visa intresse för kommunen så dialog kommer att 
föras även med dem. 

 

Källa: Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskarta 

 

   Mätetal Utfall T2 2017 Utfall T2 2018 Målvärde 2018 

  

Tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s, andel av 
bef. (%) 

70,02  90 

Analys 

Vi kommer inte att nå 90 % täckningsgrad under 2018. Samverkansavtalet med IP- only siktar på 90 % till 2020. 
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Målområde: 

4.2.4 Demokrati och delaktighet 

Kommunfullmäktiges mål: 

Öka valdeltagande i områden med lågt valdeltagande samt verka för ett 

mer jämlikt valdeltagande. 

Nämndens mål: 

Förtroendevalda och personal ska uppleva att valåret känts tryggt och att de fått det 

stöd som de behövt. 

Årsprognos 

 

Analys 

Valet precis avklarat. Hot mot enskilda har förekommit. Utbildning har genomförts och 
riktlinjer har tagits fram för att ge stöd till ledamöter. 

Målområde: 

God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktiges mål: 

Årets resultat 

Nämndens mål: 

Prognoserna är trovärdiga 

Årsprognos 

 

Analys 

Kommunstyrelsen har en stabil verksamhet som bör vara relativt enkel att 
prognostisera. Intäkterna för integrationsverksamheten är dock fortfarande problematisk 
att prognostisera och vi behöver också flytta överskott över åren. Här jobbar vi för att 
verksamheten ska hitta bättre verktyg för att säkerställa bra prognoser. 
Kommunstyrelsen till förfogande är svår att prognostisera då det inte planeras in någon 
verksamhet utan ska finnas för om behovet uppkommer under året för t.ex. en 
utredning. Finansförvaltningen är också svår att prognostisera då den är påverkad av 
externa faktorer t.ex. höjning och sänkning av räntor, in- och utflyttning. Prognoserna 
blir säkrare under året. 

   Mätetal Utfall T2 2017 Utfall T2 2018 Målvärde 2018 

  

Skillnad mellan prognos 
och utfall. Budgetavvikelse 
i procent 

17,41 6,91 2 

Analys 

Vi har fortfarande utmaningar när det gäller att prognostisera integrationsverksamheten. Här behöver vi utveckla ett sätt som gör 
att intäkterna prognostiseras även om det ska räcka under två år för de som kommer till kommunen. 

Kommunstyrelsen till förfogande är svår att prognostisera då den posten inte är planerad utifrån verksamhet som ska bedrivas 
utan finns för att kommunstyrelsen ska ha ett handlingsutrymme för det som kan uppstå under året. Tex. utredningar. 
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4.3 Uppföljning och analys av investeringar 

Investeringar av inventarier och teknik är planerad att ske till Sessionssalen, nya 
Medborgarservice samt nya samtalsrummen. Bedömningen är att inte hela årsbudgeten 
kommer att användas. Vad gäller investeringar i kommun nätet är bedömningen att inte 
hela årsbudgeten kommer att användas. 

Investeringar (tkr) 

Projekt Investeringar (tkr) Årsbudget 
2018 

Utfall 2018 Årsprognos 
2018 

Avvikelse 
mot 

årsbudget 

 Övergripande 1 570 218 1 570 0 

 Administration 5 130 260 1 200 3 930 

 Summa nettoinvesteringar 6 700 478 2 770 3 930 

4.4 Uppföljning av uppdragen 

4.4.1 Attraktiv Kommun 

Uppdrag Status 

Framtagande av ny översiktsplan  Pågående. 

Kommentar 

Kommunstyrelsen 

Arbetet fortsätter men är försenat enligt tidigare satt tidsplan. Översiktsplanen har varit ute på samråd och ett arbete pågår nu för 
att sammanställa, bemöta och inarbeta de förslag som inkommit. Översiktsplanen kommer att kunna antas först under 2019. 

Ta fram grundmaterial för marknadsföring kopplat till bygga och bo samt besöksnäringen  Pågående. 

Kommentar 

Material för marknadsföring finns i begränsad skala nu, ny besöksnäringsbroschyr lanserades 1 juni. Arbetet med en ny 
turistwebb planeras starta under kvartal 4. Samhällsbyggnadsförvaltningen och NAI har tagit fram en utökad bildbank samt nya 
roll-ups. Samhällsbyggnadsförvaltningen utvecklat en marknadsföringsfilm. 

4.4.2 Långsiktig och hållbar utveckling 

Uppdrag Status 

Framtagande av arbetsmarknad- och integrationsplan.  Pågående. 

Kommentar 

Ett utkast är nu framtaget och kommer under kvartal 3 alternativt början av kvartal 4 att lämnas vidare för politisk behandling. 

4.5 Väsentliga händelser 

Dragon Gate har sålts vilket inneburit en del publicitet i riksmedia. Kronprinsessan 
genomförde sin landskapsvandring i Uppland i Älvkarleby kommun vilket inneburit 
positiv marknadsföring för kommunen. Kommunhusets nya entré blev färdigställt. Beslut 
har fattats om samverkan kring gemensam vattenproduktion mellan Gävlevatten AB och 
Älvkarlebyvatten AB för att säkra god och säker vattenkvalitet idag och i framtiden. Ny 
översiktsplan har varit ute på samråd. 



 

 

 

5 Samhällsbyggnadsnämnden 

5.1 Ekonomisk rapport 

  
Period- 
budget 

Utfall 
Avv.mot 

per.budget 
Årsbudget Årsprognos 

Avv.mot 
årsbudget 

INTÄKTER       

Avgifter och bidrag -5 019 -7 136 2 117 -7 292 -8 607 1 315 

Försäljn vht/entreprenad -188 -3 311 3 123 -280 -260 -20 

Övriga intäkter -22 747 -23 604 857 -34 867 -36 799 1 932 

Summa intäkter -27 954 -34 050 6 096 -42 439 -45 666 3 227 

KOSTNADER       

Personalkostnader 15 556 15 517 39 24 313 24 003 310 

Bidrag 3 360 2 321 1 039 3 550 3 584 -34 

Köp av verksamhet 1 358 2 716 -1 358 1 871 3 712 -1 841 

Hyres- och interna 
kostnader 

8 813 7 470 1 343 13 402 13 268 134 

Förbrukning material/inv 1 521 1 236 285 2 252 2 250 2 

Övriga främmande 
tjänster 

2 738 1 739 999 4 136 3 793 343 

Övriga kostnader 16 381 14 176 2 204 24 787 25 096 -309 

Summa kostnader 49 726 45 176 4 550 74 310 75 705 -1 394 

DRIFTRESULTAT 21 773 11 126 10 646 31 871 30 039 1 833 

Avskrivning 10 004 9 358 645 15 001 14 589 411 

VHT NETTOKOSTN 31 776 20 485 11 291 46 872 44 628 2 244 

5.1.1 Resultat på verksamhetsnivå 

Resultat på 
verksamhetsnivå 

Period- 
budget 

Utfall 
Avv. mot 
period- 
budget 

Årsbudget 
Års- 

prognos 
Avv. mot 

årsbudget 

Övergripande 2 864 2 044 820 4 432 4 353 79 

Bygg och miljö 3 716 2 650 1 066 6 075 5 508 567 

Kultur och fritid 10 837 8 526 2 311 15 134 14 872 262 

Teknisk avdelning 14 360 7 265 7 094 21 231 19 895 1 336 

Summa 31 777 20 485 11 291 46 872 44 628 2 244 
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Tidigare prognoser 

Resultat på 
Års-

budget 
Årsprognos 

Avv. 
mot 

verksamhetsnivå 
 

febr mars apr maj juli aug års-
budget 

Övergripande 4 432 4 385 4 385 4 209 4 209 4 209 4 353 79 

Bygg och miljö 6 075 5 957 5 957 5 757 5 757 5 757 5 508 567 

Kultur och fritid 15 134 15 044 15 040 14 951 14 925 14 875 14 872 262 

Teknisk avdelning 21 231 20 458 20 158 20 341 20 373 20 428 19 895 1 336 

Summa 46 872 45 844 45 540 45 258 45 264 45 269 44 628 2 244 

5.1.2 Ekonomisk analys 

Nämnden redovisar en prognos på 2 244 tkr i överskott. Prognosen exklusive vinst på 
försäljning av mark är överskott med 376 tkr. 

Övergripande administration 

Övergripande administrations prognos visar ett överskott på 79 tkr. Den största 
avvikelsen är att budgeten för utbyte av datorer inte kommer att förbrukas fullt ut. 

Bygg och miljö 

Bygg och miljö redovisar ett överskott på 567 tkr. Avvikelsen beror på ökade intäkter 
inom alla verksamhetsområden. Intäkterna på miljöområdet budgeterades ner inför 
2018 pga förväntad påverkan av lagändring. Denna påverkan uteblev, varför 
avdelningen redovisar ett prognostiserat överskott. 

Avdelningen redovisar även överskott för personalkostnader på grund av sjukskrivning. 

Tekniska Avdelningen 

Tekniska avdelningen redovisar ett prognostiserat överskott på 1 336 tkr. I den 
prognosen ingår bland annat ett underskott för vinterns väghållning på 1 500 tkr samt 
ett överskott på markförsäljning på 1 868 tkr. Fastighetsförvaltningen beräknar ett 
överskott på 755 tkr. Det beror på minskade kostnader på planerat underhåll och att 
investeringar flyttas över till nästa år. 

För att kompensera vinterväghållningens underskott har 500 tkr omdisponerats från 
kostnader för underhåll av broar. 

Kultur och Fritid 

Kultur och fritid redovisar ett överskott på 262 tkr. Det beror på att vissa aktiviteter blivit 
inställda, trotts att resurserna omfördelats till andra projekt, genererar det ett litet 
överskott. 

Budgeterade kostnader för sommarlovsaktiviteter finansieras till största delen av statliga 
samt regionala bidrag som sökts och beviljats. Vilket gör att verksamheten visar en 
prognos med ett rejält överskott. 

Avdelningen har även lägre personalkostnader än beräknat 
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5.1.3 Åtgärdsarbete 

Kortsiktiga åtgärder 

Besparingsåtgärd 
Besparingseffekt 

2018 (tkr) 
Besparingseffekt 

2019 (tkr) 

Minskning av budget för underhåll av broar 500 - 

Allmän återhållsamhet   

Summa 500  

5.2 Målanalys 

Målområde: 

5.2.1 Attraktiv Kommun 

Kommunfullmäktiges mål: 

Öka antalet medborgare 

Nämndens mål: 

Utöka antalet attraktiva tomter 

Årsprognos 

 

Analys 

Tomter finns både i Älvkarleby och Skutskär och försäljning pågår. Planen för Bodaån 
är på väg ut för samråd. Området vid tegelbruket, som fått nya områdesbestämmelser, 
Har även börjat expandera. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Ett rikt kultur och föreningsliv med fokus på barn och unga 

Nämndens mål: 

Stödet till föreningar ska omfördelas utifrån föreningsstödsutredningen 

Årsprognos 

 

Analys 

Intäkterna för uthyrning av sporthallarna kommer att öka med ca 20 tkr då subventionen 
minskats. Hur de ökade intäkterna ska fördelas är inte beslutat. 

 

Målområde: 

Långsiktig och hållbar utveckling 

Kommunfullmäktiges mål: 

Kommunens verksamheter ska arbeta för att förebygga ohälsa och socialt utanförskap 
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Nämndens mål: 

Ett attraktivt kulturhus med bibliotek, utställningar och programverksamhet för alla åldrar 

och målgrupper. 

Årsprognos 

 

Analys 

Biblioteket ökar ständigt i besöksantal och större delen av ökningen står barn och 
ungdomar för. Biblioteket är en viktig mötesplats för alla. Barn och unga använder 
biblioteket som en viktig mötesplats att träffas. Eftersom lokalen är helt öppen i 
utformningen blir det en hög ljudnivå då många barn och unga samtidigt visas i lokalen. 
Det gör att de vuxna som sökt sig till biblioteket för att i lugn och ro studera, läsa eller 
låna litteratur inte trivs. 

   Mätetal Utfall T2 2017 Utfall T2 2018 Målvärde 2018 

  Antal besök  51 396 85 000 

Nämndens mål: 

En trygg och attraktiv fritidsgård ska erbjudas målgruppen 12-17 år. 

Årsprognos 

 

Analys 

Antal besökare har ökat kraftigt och målet kommer att nås för 2018. Personalen har 
jobbat aktivt med att utveckla verksamheten vilket har gett resultat. 

  

   Mätetal Utfall T2 2017 Utfall T2 2018 Målvärde 2018 

  
Antal besök på fritidsgård 
12-17 år 

  150 

Kommunfullmäktiges mål: 

Minskad energianvändning årligen med 10% fram till 2020, mäts från 2015 

Nämndens mål: 

Minskad energianvändning årligen med 10% fram till 2020, mäts från 2015 

Årsprognos 

 

Analys 

Energiuppföljning sker fortlöpande genom statistik som levereras från Gävle Energi. 
Fastighetsgruppen arbetar kontinuerligt med att hitta åtgärder som kan minska 
energiförbrukningen. Under året kommer totalt 6 st fläktaggregat att bytas till nya 
moderna aggregat som förbrukar mindre energi. Nya energifönster har monterats på 
brandstationen och gymnastiken Boda. Ny energisnålare belysning har monterats 
Rotskär sporthall och i 6 st klassrum. Sammantaget kommer dessa åtgärder att leda till 
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besparingar. Vi kan dock inte i dagsläget garantera att målet uppfylls. 

   Mätetal Utfall T2 2017 Utfall T2 2018 Målvärde 2018 

  
Antal kWh/m2 i 
kommunens lokaler 

  144 

Analys 

Det går inte i dagsläget att avgöra med säkerhet ifall målvärdet nås. Åtgärder utförs löpande för att minska energiförbrukningen i 
kommunala lokaler. Skolbodar som installerats på Rotskärsskolan kommer att bidra till en höjning av förbrukningen. 

Målområde: 

5.2.2 God service 

Kommunfullmäktiges mål: 

Vi ska höja utbildningsnivån i kommunen 

Nämndens mål: 

Biblioteket ska i samarbete med skolorna arbeta enligt biblioteksplanen och uppnå 

måluppfyllelsen i den. 

Årsprognos 

 

Analys 

Målet kommer inte att uppnås fullt ut då alla skolklasser inte besöker biblioteket som det 
är tänkt enligt plan. Diskussion för att åtgärda detta pågår. 

Nämndens mål: 

Nöjd kundindex (NKI) ska motsvarande snittet i Sverige 2016 för Bygg, 

miljö och livsmedel 

Årsprognos 

 

Analys 

Det är första året vi är med i NKI, där vi kan jämföra oss med många andra kommuner i 
Sverige. Vi har fått ett första resultat för året och det ser väldigt bra ut på alla områden. 
Då vi hittils mäts utifrån en relativt låg volym ärenden hoppas vi på att det håller i sig 
över året. 

   Mätetal Utfall T2 2017 Utfall T2 2018 Målvärde 2018 

  NKI Bygg   60 

  NKI Miljö   70 

  NKI livsmedel   74 
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Nämndens mål: 

80% av alla bygglovsärenden ska handläggas inom 6 veckor från att 

kompletta handlingar har inkommit. 

Årsprognos 

 

Analys 

92% av ärendena handläggs inom 6 veckor (avser perioden 1/1-31/7 2018) 

Nämndens mål: 

80% av anmälningar och ansökningar inom miljöområdet ska handläggas 

inom 6 veckor från att kompletta handlingar har inkommit. 

Årsprognos 

 

Analys 

Samtliga ärenden handläggs inom 6 veckor (avser perioden 1/1 - 31/7 2018) 

Målområde: 

5.2.3 God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktiges mål: 

Kommunen ska årligen förbättra sitt kostnadsläge 

Nämndens mål: 

Avtalstrohet ska öka 

Årsprognos 

 

Analys 

Kommunen har en avtalstrohet på 75 % hittills i år. Ett arbete pågår för att kunna 
redovisa avtalstroheten per nämnd. Älvkarleby kommun har en mycket hög avtalstrohet 
i förhållande till de flesta av de kommuner som ingår i Inköp Gävleborg. 

   Mätetal Utfall T2 2017 Utfall T2 2018 Målvärde 2018 

  Andel avtalstrohet   75 

Analys 

Inköp och beställningar görs enligt upphandlade ramavtal. Ifall inte avtal finns görs direktupphandlingar på varor och tjänster. 

5.3 Uppföljning och analys av investeringar 

Stora projekt som pågår förutom Tallmoprojektet är reparation av broar och åtgärder vid 
Dragmossen. 

Fullmäktige har beslutat om att renovering av Rotskärsbron ska genomföras. Det 
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kommer att ske 2019 och 5000 tkr flyttas över från innevarande år. 

20 stycken mindre investeringsprojekt är färdigställda. Tekniska avdelningen har väldigt 
många fastighetsinvesteringar, vilket kommer att medföra att vissa projekt kommer att 
flyttas till nästa år. 

För pågående projekt och projekt som utförs nästa år, kommer budget att flyttas över till 
år 2019 med totalt ca 197 mnkr (därav 164 mnkr för nybyggnad av äldreboendet på 
Tallmon). 

Investeringar (tkr) 

Projekt Investeringar (tkr) Årsbudget 
2018 

Utfall         
2018 

Årsprognos 
2018 

Avvikelse 
mot 

årsbudget 

 Kultur och Fritid 1 270 54 400 870 

  Teknisk chef  271 987 35 924 101 403 170 584 

  Park & gator  11 542 3 221 5 486 6 056 

  Driftverksamhet  1 507 368 1 377 130 

 Fastighetsförvaltare 20 227 4 982 9 275 10 952 

 Övergripande administration 2 347 0 0 2 347 

 Summa nettoinvesteringar 308 880 44 549 117 941 190 939 

Exploatering (tkr) 

  Ingående balans Årets investering Budget  

 2018-01-31 jan-aug 2018 2018  

Samhällsbyggnadsnämnd     

Liljebacken 0 772 11 300  

Nybogård 2 192 0 0  

SUMMA 
NETTOINVESTERINGAR 2 192 772 11 300  

5.4 Uppföljning av uppdragen 

5.4.1 Attraktiv Kommun 

Uppdrag Status 

Nytt vård- och omsorgsboende  Pågående. 

Kommentar 

Arbetet pågår enligt beslutad planering. Byggnationen av Tallmovägen 8-10 har påbörjats och anslutningen till Tallmovägen 6 
förbereds. Tidsplanen följs i sin helhet och inga ekonomiska avvikelser har rapporterats. Planering och uppföljning av projektet 
fortlöper med ett mycket bra samarbete mellan Tekniska avdelningen och Vård och Omsorg. 

5.5 Väsentliga händelser 

Övergripande administration 

Beslut har fattats om att kommunen ska bilda en serviceenhet samt att ta hem lokalvård 
i egen regi. Arbetet med detta pågår och serviceenheten ska vara i drift 2019. 
Servicechef är anställd och är på plats i början av september. 

Kultur och fritid 

Biblioteket har haft ytterligare en ökning av antalet besök vilket medför ökad 
arbetsbelastning. Den stora ökningen beror till stor del av den stora tillströmningen av 
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barn/ungdom som söker sig till biblioteket och använder det som träffpunkt, vilket 
medför problem för de som besöker biblioteket och önskar lugn och ro. 

Även besöksantalet på fritidsgården Träffen har ökat och fredagskvällarna är mycket 
populära med upp till 100 besök under en kväll. 

Språkcafé har på prov arrangerats vid fyra tillfällen. Detta på lördagseftermiddagar efter 
biblioteket är stängt. Det har varit populärt och uppskattas av besökarna. 

Bibliotekets lokal användes som förtidsröstningslokal till valet under perioden 25 
augusti-9 september. Totalt förtidsröstade 3 017 person på biblioteket. 

Avdelningen har gjort nio ansökningar om externa bidrag och samtliga har beviljats. 
Den största ansökan beviljades med 400 tkr av Kulturrådet för projektet "Stärkta 
bibliotek". Sommaraktiviteter och kommande höst och julaktiviteter kommer till stor del 
att finansieras av dessa bidrag. 

I samarbete med Region Uppsala, KRO, Regionbiblioteket, Länsslöjden från 
Upplandsmuséet och Upplandsstiftelsen visades Konstkuben på Rullsand under sju 
veckor i sommar. 

Tekniska avdelningen 

Vårfloden bidrog till en översvämning under viadukten vid resecentrum: Det påverkade 
framkomligheten och avstängningar fick göras och trafiken ledas om. Personal på 
avdelningen fick lägga tid på denna händelse som bidrog till att andra driftjobb blev 
försenade. 

All gatubelysning kommer under året att bytas ut till LED armaturer och nattsläckningen 
kommer att avslutas från och med hösten. 

Tallmons stora byggetapp har påbörjats och byggnationen följer tidplanen. 

Marma skola är efter beslut riven och projektet höll budget. 

En fickpark är anlagd i centrala Skutskär och är mycket uppskattad av kommunens 
innevånare. 

Bygg och miljö 

Arbetet med översiktsplanen pågår och har varit ute på samråd under våren/sommaren. 
Översiktsplanen beräknas vara färdig i början på nästa år. 

Bygg och miljö är i år med i SKL:s NKI-mätning där man mäter kundnöjdhet. Ett första 
resultat för året har kommit och vi ligger där väldigt bra till i förhållande till andra 
kommuner. 



 

 

6 Utbildnings- och omsorgsnämnden 

6.1 Ekonomisk rapport 

  
Period- 
budget 

Utfall 
Avv.mot 

per.budget 
Årsbudget Årsprognos 

Avv.mot 
årsbudget 

INTÄKTER       

Avgifter och bidrag -35 993 -52 975 16 981 -53 958 -61 319 7 362 

Försäljn vht/entreprenad -2 669 -2 099 -570 -4 006 -3 911 -94 

Övriga intäkter -13 709 -7 493 -6 215 -20 560 -13 946 -6 614 

Summa intäkter -52 371 -62 567 10 197 -78 524 -79 176 653 

KOSTNADER       

Personalkostnader 182 494 194 634 -12 139 287 239 296 574 -9 335 

Bidrag 9 961 9 829 132 14 958 15 038 -81 

Köp av verksamhet 72 184 81 826 -9 642 110 747 116 844 -6 096 

Hyres- och interna 
kostnader 

33 553 34 266 -713 50 325 45 076 5 249 

Förbrukning material/inv 8 465 7 084 1 381 13 283 12 214 1 069 

Övriga främmande 
tjänster 

6 621 8 785 -2 164 9 904 13 023 -3 119 

Övriga kostnader 14 541 12 468 2 073 22 237 18 050 4 187 

Summa kostnader 327 819 348 891 -21 072 508 692 516 818 -8 126 

DRIFTRESULTAT 275 448 286 324 -10 875 430 169 437 642 -7 473 

Avskrivning 974 979 -5 1 465 1 445 20 

VHT NETTOKOSTN 276 422 287 302 -10 880 431 634 439 087 -7 453 

 

6.1.1 Resultat på verksamhetsnivå 

Resultat på 
Period- 
budget 

Utfall Avv. mot Årsbudget 
Års- 

prognos 
Avv. mot 

verksamhetsnivå 
 

 period- 
budget 

 
 årsbudget 

Övergripande 5 058 4 281 777 7 672 7 083 589 

Satsningar nämnden 3 916 81 3 835 5 872 330 5 542 

Utbildningsverksamhet 125 559 127 655 -2 096 196 189 201 603 -5 413 

Kostverksamheten 9 436 8 330 1 106 15 010 14 210 800 

KunDa, vuxenutbildning etc 6 300 6 526 -225 10 039 10 030 9 

Individ- och familjeomsorg 30 485 36 893 -6 407 49 490 53 310 -3 821 

Vård och omsorg 95 669 103 535 -7 867 147 360 152 520 -5 159 

Summa 276 423 287 301 -10 877 431 632 439 086 -7 453 
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Tidigare prognoser 

Resultat på 
Års-

budget 
Årsprognos 

Avv. 
mot 

verksamhetsnivå 
 

febr mars apr maj juli aug års-
budget 

Övergripande 7 672 6 851 6 902 7 070 7 060 7 083 7 083 589 

Satsningar nämnden 5 872 5 872 5 872 800 800 150 330 5 542 

Utbildningsverksamhet 196 189 205 191 204 444 203 700 203 266 202 430 201 603 -5 414 

Kostverksamheten 15 010 14 850 14 850 14 850 14 850 15 010 14 210 800 

KunDa, vuxenutbildning etc 10 039 8 789 8 789 8 789 8 789 10 030 10 030 9 

Individ- och familjeomsorg 49 490 50 607 51 025 56 362 55 541 57 180 53 310 -3 820 

Vård och omsorg 147 360 153 108 152 120 149 910 150 465 150 472 152 520 -5 160 

Summa 431 632 445 268 444 002 441 481 440 771 442 355 439 086 -7 454 

Årsprognos för delårsrapporten är förbättrad ca 3,3 miljoner kr i förhållande till juli månads enkla uppföljning. 

6.1.2 Ekonomisk analys 

Sammantaget har nämndens årsprognos förbättrats. Ett väsentligt överskott för 
satsningar, gör att årsprognosen inte visar ett större underskott. De medlen har 
nämnden fått behålla särskilt i år. Analysen av skälen till det förväntade utfallet är flera. 
Vissa verksamheter har inte blivit tilldelade medel för att klara den ökning av behov som 
tillkommit. Det i sin tur beror både på att rätt prognos inte kunnat göras och att 
prognosen inte har lett till bedömningar av behov av ökad tilldelning. Det beror också på 
att vissa verksamheter inte fullt ut baserat behoven på kvalificerade prognoser, samt att 
vissa verksamheter har fått ökade kostnader till följd av sämre avtal. För flera 
verksamheter har det dessutom, i analysen, framkommit att vissa kostnader är högre än 
motsvarande verksamheter i jämförbara kommuner. Flertalet åtgärder har därför 
påbörjats, vilka dock inte fått effekt fullt ut. 

Övergripande administration 

Avvikelserna mot årsbudgeten ligger främst inom satsningar nämnden, de medel som 
avsatts för verksamhetsutveckling med långsiktig ekonomisk effekt. Medlen kan inte 
nyttjas fullt ut under året, eftersom endast vissa verksamheter har tillräcklig analys av 
var åtgärderna ska vidtas: hemtjänsten och individ- och familjeomsorgen nyttjar störst 
andel av medlen. Inom den övergripande administrationen finns visst överskott även 
inom personalkostnader, på grund av tjänst som inte tillsatts.  Underskott finns inom 
företagshälsovården, eftersom en utredning för Lillängslokalen 2017 fakturerades 
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kommunen sent, vilket inte kunde påverkas och därmed inte budgeterats. 

Individ- och familjeomsorg 

Årsprognos för budget i balans eller överskott är försörjningsstöd, biståndsenheten, 
nätverkshuset, ensamkommande barn och övergripande administration. Överskott för 
biståndsenheten beror bl.a. på lägre personalkostnad p.g.a. lägre bemanning än 
budgeterat, samt att fortbildningsbudgeten inte har inte använts fullt ut. Överskottet för 
verksamheten ensamkommande barn är ca 800 000 kr, vilket beror på att det i början 
på året var osäkert hur många ensamkommande unga som skulle vara kvar under året. 
Verksamheten har under året även ställt om hem för vård eller boende, HVB, till 
stödboende och minskat antalet anställda, därmed personalkostnaderna för både 
ordinarie personal och vikarier. Verksamheten har även väsentligt minskat övriga 
kostnader, såsom t.ex. livsmedel, tolkkostnader, handledning. Verksamheten har också 
fått kompletterande intäkter på ca 460 tkr. Nätverkshuset har budget i balans trots 
kostnader som ej var beräknade inför 2018. Försörjningsstöd har minskade kostnader 
för ekonomiskt bistånd. Färre klienter ger större utrymme för socialt arbete, därmed 
kommer fler klienter ut i egen försörjning. Samarbete med enheten Näringsliv, arbete 
och Integration, NAI, och Arbetsförmedlingen har sannolikt bidragit till minskade 
kostnader. Familjer som klarar sin försörjning ger barnen bättre förutsättningar att få ett 
bra liv. 

Barn- och familjeenheten har ett omfattande underskott: - 8,6 milj kr. De avvikande 
posterna är konsulter och externa placeringar (både vuxna missbrukare samt barn och 
unga). Enheten bedöms fortsatt behöva konsulter på grund omfattande utredningar, och 
arbetet för rättssäker ärendehantering. Stimulansmedel för att stärka bemanning på 
barn- och familj från Socialstyrelsen med 1,2 milj kr ingår i prognosen, medel som inte 
kan användas till konsulter. Pågående arbete för att minska kostnader är: förhandlingar 
kring avtal och fler alternativ vid framtida placeringar. Det pågår ett arbete för att få en 
bättre prognos kring placeringar, inför kommande budgetering. 

De största osäkerhetsfaktorerna finns, förutom inom enheten barn- och familjeenheten, i 
de nya färdtjänstavtalet, vilket innebär en väsentligt ökad kostnad, ca 70 000 kr/månad. 
Arbete med att finna ändamålsenliga lokaler är kostnader som ännu inte fallit ut under 
2018. 

Vård och omsorg 

Prognostiserat underskott för övergripande administration beror på att flera kostnader 
inte har budgeterats för 2018, t.ex. licensavtal, datorbyten, åtgärder utifrån utredning av 
arbetsmiljön. Viss ökning av personalkostnad till följd av flera omflyttningar och 
utökningar, t.ex. samordnarfunktion för arbetsmiljö. Personalkostnader för 
korttidsenheterna inom vård- och omsorgsboendet har ökat, på grund av att förstärkning 
krävts för flera multisjuka äldre, bland annat en dygnet runt bemanning för att 
säkerställa arbetsmiljö och säkerhet. 

Hemtjänst centrum, verksamheten gick in 2018 med ett en bedömd underfinansiering 
på ca -1,7 miljoner, vilket inte kommer att kunna hämtas hem. Vissa bedömda 
besparingar har inte kunnat genomföras eftersom ökat behov från brukare krävt utökad 
bemanning för att säkerställa personalens säkerhet. Ett ärende övergår från september 
till ett LSS-beslut (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), vilket kommer 
att innebära intäkter från Försäkringskassan. Ytterligare ett skäl till underskottet är att 
verksamheten har högre sjukfrånvaro än budgeterat. 

Demensteamet gick in med en bedömd underfinansiering på ca 900 tkr inför 2018, men 
prognosen är ytterligare försämrad (bedömt underskott på 2,2 miljoner). Demensteamet 
har fått ökat antal brukare under sommaren vilket motsvarar drygt ca 80 tim/v, samt 
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brukare med utökade insatser som motsvarar drygt 40 tim/v. De utökningarna har lett till 
en högre personalkostnad än budgeterat. Teamet har flertalet brukare med behov av 
dubbel bemanning för varje besök. Ytterligare kostnadsökningar gäller insatsen 
"avlösning i hemmet", enligt Socialtjänstlagen. 

Hemtjänst, bilgrupper: gick in i budgetåret med en bedömd underfinansiering på drygt 
800 tkr. Den prognosen har inte kunnat hämtas hem. Skäl till ytterligare underskott 
beror på en kombination av högre personalkostnader till följd av ökade insatser och 
högre sjukskrivningar än budgeterat. Augusti månad är det ett trendbrott med antalet 
planerade och utförda hemtjänsttimmar vilket resulterar i att verksamheten kommer 
kräva färre personal, vilket bör leda till att bedömt underskott inte blir mer omfattande. 
Ytterligare skäl till höga kostnader är det arbetssätt som benämns "trygg hemgång", 
vilket ännu inte arbetats in och som initialt bedöms kräva ökade kostnader, vilket inte 
var budgeterat. Arbetssättet kopplas ihop med omställningen i samband med den nya 
lagen om trygg och säker utskrivning. Ärenden med Trygg hemgång har dock inte 
kommit in sedan våren. Ett omfattande ärende med dubbelbemanning övergår sedan 
april från ett beslut enligt Socialtjänstlagen till Lagen om särskilt stöd för vissa 
funktionshindrade, vilket innebär statlig ersättning. Omfattningen på ersättningen är 
dock inte klarlagd. Ytterligare skäl till underskott är vissa kostnader som inte var kända 
och inte har budgeterats, kostnaden är kopplade till 24 bilar. 

Funktionshindradeomsorgen 1, uppföljningen för augusti visar en fortsatt god prognos 
för personlig assistans, korttidsvistelse för barn och unga (Skärboda), ledsagarservice, 
avlösarservice och kontaktpersoner. Ett omfattande assistansuppdrag med hjälp dygnet 
runt, får statligt stöd via Försäkringskassan i enlighet med socialförsäkringsbalken, SFB. 
Det innebär att enheten få en viss intäkt retroaktivt under perioden mars-juni, en intäkt 
som beräknas i kommande prognos. Fördelning av intäkten kommer delvis att bokföras 
på hemtjänsten som verkställt beslutet. Uppdraget avslutas i början av september 2018. 
Utifrån 2017 års granskning av Arbetsmiljöverket har beslut fattats att från juli 2018 
förstärka och därmed utöka verksamheten i förhållande till vad som budgeterats, vilket 
försämrar årets utfall med ca 200 tkr. 

Kommunen har ett samverkansavtal med Region Uppsala, tidigare landstinget, där 
kostnader för barn med vissa funktionshinder som enligt LSS-lagen (Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) inte beviljas assistans. Istället får kommunen bevilja 
insatser enligt socialtjänstlagen, SoL. Insatserna enligt SoL innebär att kommunen inte 
är berättigad till någon intäkt. Det är i och med detta samverkansavtal som enheten har 
ett överskott, eftersom enheten har en intäkt för perioden avtalet gäller, vilket inte var 
medräknad i budget inför året 2018. Eventuellt kommer ytterligare ett ärende, med stöd 
och hjälp dygnet runt, bli aktuellt för samma samverkansavtal som beskrivs ovan. Detta 
innebär en utökning på ca fem årsarbetare för enheten för att kunna verkställa beslutet. 
Eftersom enheten har ett överskott från intäkter i samverkansavtalet, så finns det 
utrymme för kommande kostnader i det nya ärendet under 2018 perioden 2018-10 till 
2018-12. Förlängs samverkansavtalet innebär det även en viss intäkt för detta ärende. 
Ytterligare skäl till överskott är färre insatsärenden än budgeterat, bl.a. "ledsagar-" och 
"avlösarservice". Generellt för verksamheten är höga kostnader för introduktionstimmar 
och utbildningar för behov vid akuta vakanser, sjukskrivningar och ledigheter. 

Funktionshindradeomsorgen 2, (Hårstagatan, Borggatan, daglig verksamhet, Sysslan, 
boendestöd, personligt stöd) har vid uppföljningen i september ett underskott. Ett nytt 
jouravtal innebär att fyra timmar kl 02.00-06.00, nu är betald arbetstid och räknas in 
som arbetstid i schema, vilket innebär att enheten får en ökad kostnad som motsvarar 
0,75 årsarbetare, vilket inte var känt inför budget 2018. Nya avtalet gäller från november 
2018. Verksamhetens boendestöd, som arbetar med brukare i kommunen som har en 
psykisk ohälsa och bor i ordinärt boende, har nu ett minskat underlag, vilket innebär 
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minskad kostnad, medan "personligt stöd" kommer att få flera brukare som behöver 
stöd och hjälp. 

Enheten som verkställer kommunens uppdrag inom hälso- och sjukvårdslagen 
(hemsjukvård & rehab) har gjort omfördelning för att vara mindre sårbara för både 
planerad och oplanerad frånvaro, med väsentligt minskad kostnad som följd, därav 
bedömt överskott. Kostnaderna för att hyra hjälpmedel är fortsatt dyrare än budgeterat. 
Omfattande arbete pågår kring översyn av hantering, rutiner och kostnader för att 
tydliggöra att vi gör rätt saker för rätt personer. 

Kostverksamheten 

Överskott inom kostverksamheten beror på att kostnader för livsmedel är ca 400 tkr 
lägre än beräknad, bland annat på grund av att kostnadsökning på 10 -15 % för nytt 
livsmedelsavtal uteblivit. 2018. Nytt livsmedelsavtal är framskjutet till 2019, som då 
bedöms få en ökad kostnad på 500-700 tkr på helår. Ett generellt påslag med 4 % 
kommer att lägga på fakturorna från september till december. Även 
personalkostnaderna är lägre än beräknat ca 400 tkr, bland annat på grund av en 
mycket bra sommarplanering mellan förskolan och köken, med minimerad 
vikarieanskaffning som följd. 

Utbildningsverksamheten 

Sammantaget gick utbildningsverksamheten in i budgetåret med en bedömd 
underfinansiering på ca -9,7 milj kr. Det prognostiserade underskottet är ca -5,4 milj, 
med icke budgeterade lokalmoduler medräknade. En kvalificerad målsättning för året 
bedöms vara -4,6 milj. Viss osäkerhet kring utfallet beror på vilken kompensation som 
utgår till friskolan då den kommunala verksamhetens utfall är negativt. Det bedömda 
underskottet består av tre delar: lokalkostnader, personalkostnader samt 
interkommunala ersättningar. Lokalkostnaderna överstiger budgeten på grund av de 
nya lokalerna på Rotskär och på Boda inte fanns med i budgeten, på grund av att den 
långsiktiga prognosen och lokalplaneringen ännu inte verkställts ändamålsenligt. 
Personalkostnaderna har varit och är de stora posterna som ger negativt resultat. Varje 
enskild enhet har under våren jobbat för att hålla nere kostnaderna för 
vikarieanskaffning samt övriga resurser. Dock har bedömningen varit att ytterligare 
anpassning inte har kunna göras utifrån kraven enligt skollagen, att täcka de behov som 
uppstår. Konsekvenserna av besparingsåtgärderna är att personal blir trötta och 
arbetslagen maximerar befintlig personals utrymme, både inom den ordinarie 
arbetstiden samt utökning. 

I samband med att F-5-skolorna har övergått till F-6-skolor hösten 2018 har 
kostnaderna för nyanställning av lärare ökat, liksom ökade kostnader för inventarier och 
förbrukning, vilket inte heller funnits med i budgeten. Särskolan har från vårterminen till 
dags dato fördubblats. Verksamheten har fått öka bemanningen för att täcka de behov 
som finns både på träningsskolan samt särskolan. Verksamheten har nått ett maxtak på 
antalet elever i lokalerna, vilket har lett till att barn som är familjehemsplacerade i 
kommunen inte kunnat beredas plats. Budget var i balans under våren men vi får en 
kostnadsökning utifrån nämnda åtgärder. 

Barn i behov av särskilt stöd ökar, med konsekvensen att elevhälsan kopplats in i fler 
ärenden än tidigare. Bakomliggande orsaker till detta är ännu inte fullt ut analyserat. Vid 
flertalet fall har behoven inneburit att en lärarassistent per barn, vilket medför högre 
personalkostnader. 

Övergripande: administrations överskott beror på överprognostiserade löner med cirka 
700 tkr. 
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Totalt sett minskar sjukfrånvarokostnader, på grund av åtgärder tillsammans med HR-
enheten. 

6.1.3 Åtgärdsarbete 

Kortsiktiga åtgärder 

Besparingsåtgärd 
Besparingseffekt 

2018 (tkr) 
Besparingseffekt 

2019 (tkr) 

Övergripande förvaltningen   

- alternativ lösning istället för vård-/omsorgschef halvåret 500  

Vård och omsorg   

- lokalkostnad för Fyrklövern 2 104 3 156 

- uppsägning förrådshyra Östangård  750 

- 3 boendeplatser uppsagda, effekt 2018-07-01 då 32,5 platser. 1 074  

- restriktivitet vikarier (särskilt boende & sjuksköterskor) 520  

- anställning för resurspass, för minskat vikariebehov   

- paus arbetsplatsträffar sommartid, för minskat vikariebehov 15  

- uppsägning avtal arbetskläder, inköp 44 100 

- Intäkter statsbidrag habiliteringsersättning 210  

Utbildningsverksamheten   

- säga upp licenser, utifrån nya prioriteringar  144 

- minskat inköp material/förbrukning 20 tkr/mån   

- minskad vikarieanskaffning juni-dec, 35 tkr/mån   

Individ- och familjeomsorgen   

- ingen extern utbildning 2018   

- omställning ensamkommande uppsagda medarb/lokaler etc   

- införa digital lösning försörjningsstöd   

Summa 4 467 4 150 

Ovan endast kostnadsberäknade åtgärder. Fler beräknat till tertialrapporteringen. För boendeplatsen: förväntad uppräkning under 
april/maj av kostnad utifrån OPI, omsorgsprisindex. Budgeterat är ökning 2,5 %. 

Långsiktiga åtgärder 

Övergripande  

Posten för satsningar inom nämnden är avsatta för långsiktiga utvecklings-
/besparingsåtgärder. Delar av medlen är prioriterade för så kallad benchmarking i 
jämförbara kommuner som visat goda resultat inom områden där vi har utmaningar. 
Merparten av medlen har dock inte kunnat användas av verksamheterna. Hemtjänsten 
och individ- och familjeomsorgen är de verksamheter som utifrån sina analyser kunnat 
identifiera de åtgärder som kan finansieras av medlen. 

Övergripande åtgärder som varje verksamheter har i uppdrag att arbeta med: 

 minskad sjukfrånvaro 

 digitaliseringsmöjligheter 

 ökad kunskap ekonomi: budget & prognos 

Minskad sjukfrånvaro och ökad kunskap om ekonomi, där är flertalet åtgärder vidtagna, 
dock utan merkostnad för nämnden. Kring ekonomin, budget och prognos, finns flertalet 
samordnade aktiviteter. 

Individ och familjeomsorg 
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 studiebesök för benchmarking är inplanerad - för fler förslag till åtgärder 

 minska behov av konsulttjänster (förnyat arbete för rättssäkerhet, stabilitet & 
kompetensutveckling för fast anställda, delvis med extern hjälp med anledning av 
fortsatta brister) 

 minska placeringar, och därmed kostnader, genom placeringar i egna 
familjehem. Översyn om/vilka familjehem som kan övertas från konsulentföretag 
med syfte att bli en del av kommunens egna familjehem. Översyn av ersättning 
avseende förlorad arbetsinkomst till familjehem. Översyn samt förhandling av 
avtal avseende såväl familjehem- som HVB-placeringar och minska antalet 
institutionsplaceringar. Utreda samt realisera vårdnadsöverflytt på flertalet 
placerade barn. 

 säkerställa ändamålsenlig och effektiv öppenvård 

 digitalisering - automatik kring försörjningsstöd, för ökat socialt arbete, därmed 
fler i arbete  

 översyn avtal 

 Samlokalisering hela Individ- och familjeenheten: för samordning och 
samplanering 

 Barn & familj: Enbart egen personal, inga konsulter. Studiebesök i Enköping för 
att se hur andra arbetar. Syftet är att se hur vi kan arbeta effektivare i ärenden 
om dessa kategoriseras innan fördelning, vilket också ger en bättre arbetsmiljö 
för socialsekreterarna. 

 

Försörjningsstöd: Inspireras av andra kommuner, en eventuell e-tjänst/robot för 
gynnade effekter på ekonomin och socialt förebyggande arbete. 

Nätverkshuset: Nytt arbetssätt för Nätverkshuset från juni 2018 med större inriktning 
på förebyggande verksamhet och tidiga insatser, för färre placeringar på lång sikt. 

Ensamkommande: Fortsatt arbete för omställning efter förändrade förutsättningar, 
besparingar framåt är att hem för vård eller boende, HVB har omvandlats till 
stödboende: ob-ersättning för natt är borttaget och att bemanningen är lägre än tidigare. 
Vissa kostnader kommer kommunen att återsöka ersättning för. 

Biståndsbedömarenheten: Ett arbete pågår för att implementera IBIC (Individens 
behov i centrum), vilket innebär att målet med insatserna tydliggörs. Det innebär att det 
blir enklare att följa upp och ompröva eller ta bort de insatser som inte längre är skäliga. 
Fokus på brukarens behov, kortare utredning, tydliga mål, tydligare uppdrag, tätare 
uppföljningar av rätt insatser utförs. 

Vård och omsorg 

 översyn för kostnadseffektivt nytt vård- och omsorgsboende, "fullt hus nya 
Tallmon", ink långsiktig plan för kompetensförsörjning 

 översyn hemtjänsten (benchmarking & utredning genomförd, analys har renderat 
i plan för fortsatta & tidsatta åtgärder, t.ex. förbättrad planering & relevanta & 
effektiva indelningar grupper/geografi etc) 

 säkerställa kunskap om skäl till sjukfrånvaro, för rätt långsiktiga åtgärder (HR-
stöd) 

 restriktivitet vikarier 

 bedömning minskad service (t.ex. stänga dagverksamhet vid sjukskrivning) 

 undersöka möjlighet att erbjuda körkortslösning för ökad effektivitet (försvårar 
planering idag att så många inte har körkort) 

 arbeta för genomtänkt grundbemanning för minskade timvikarier 

 fastställa systematisk uppföljning av parametrar att följa långsiktigt (brukare, 
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personal, insatser) 

 uppsägning av klädavtal arbetskläder, för eget inköp till vissa arbetsgrupper (årlig 
besparing 66 tkr) 

 översyn resurspass 

 digitaliseringsmöjligheter: "ögonblicksbild"/nattkamera (inväntar företaget) 

Kostverksamheten 

 samplanering verksamheterna för minskat vikariebehov och optimerad 
livsmedelsbeställning  

 samordning inom kommande serviceenhet (2019-01-01) 

Utbildningsverksamhet 

 översyn kostnader: generellt, licenser, personalkostnader - sitter vi på "rätt" 
lärare och rätt nyckeltal? stödsystem för resursfördelning infört. studiebesök för 
benchmarking låga kostnader liknande kommuner 

 översyn samordning vikarier 

 åtgärder minskade sjukskrivningstal: analys & plan för åtgärder pågår 

 översyn elevhälsan kopplat till Älvskolan, för effektivare modell 

 tillfällig resurs för att driva utvecklingsfrågor undersöks: både ekonomiskt 
perspektiv & måluppfyllelse 

 långsiktig lokalplanering 

6.2 Målanalys 

Målområde: 

6.2.1 Attraktiv Kommun 

Kommunfullmäktiges mål: 

Medarbetardialogen ska utvecklas och leda till ökad delaktighet och 

inflytande för alla medarbetare. 

Nämndens mål: 

Bra arbetsmiljö 

Årsprognos 

 

Analys 

Nämndens mål är att uppå ett snitt på 4,0 inom alla de områden, och inom alla 
verksamheter, som gäller hållbart medarbetarengagemang. Nämnden som helhet 
visade i undersökningen för 2018 endast lägre värde inom området utvärdering, med 
bedömning kring: "Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt". Ett av 
de mest omfattande behoven inom förvaltningen är utveckling av systematik kring 
uppföljning, i kombination med tydlig återkoppling kring arbete som bedrivs. I analysen 
framkommer behov av kompetensutveckling kring analyser, tydligare återkoppling, 
tydlighet kring prioriteringar, ordning och reda i dokumentation: grunder i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Kommunfullmäktiges mål: 
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En minskad sjukfrånvaro ska vara fokus för alla verksamheter. 

Nämndens mål: 

Sjukfrånvaron får inte överstiga 6% 

Årsprognos 

 

Analys 

Bedömningen är att målet på 6 % inte kommer att nås under året, trots väsentligt 
förbättrade sjukfrånvarosiffror för vissa verksamheter, till följd av systematiskt och 
anpassat arbete med berörda grupper och individer, där Utbildningsverksamheten har 
ett påbörjat och har ett pågående arbete. Inom vård och omsorg pågår ett 
utvecklingsarbete för att förbättra förutsättningar för första linjens chefer (chefer närmast 
medarbetarna), utifrån Arbetsmiljöverkets inspektion. Pågående förändringsarbete, 
främst inom hemtjänsten, bedöms också skapa viss oro. Inom delar av Individ- och 
familjeomsorgen är personalomsättningen hög. Arbetsmiljön har inte gett utslag kring 
sjukskrivningar. Externt stöd nyttjas nu för att vidta rätt åtgärder där. 

 

   Mätetal Utfall T2 2017 Utfall T2 2018 Målvärde 2018 

  
Totala sjukfrånvaron i 
nämnden 

6,42 7,57 6 

  
Sjukfrånvarostatistik 
månatligen 

5,23 5,51 6 

Av den månatliga sjukfrånvarostatistiken är det endast vård och omsorg som ligger över målvärdet med 7,01 %, dock var målet för 
månaden satt till 8 %, för den verksamheten. Övriga verksamheter har väsentligt bättre utfall än satta mål. 

Målområde: 

6.2.2 Långsiktig och hållbar utveckling 

Kommunfullmäktiges mål: 

Minskad arbetslöshet och minskat ekonomiskt utanförskap. 

Nämndens mål: 

Höja utbildningsnivån 

Årsprognos 

 

Analys 

Under våren 2018 förbättrades elevernas meritvärden väsentligt. Skälen till 
förbättringen är komplex och utbildningsverksamheten har fullt ut ännu inte 
sammanställt den analysen. Lärarbehörigheten i kommunen är ca 70 %. 

   Mätetal Utfall T2 2017 Utfall T2 2018 Målvärde 2018 

  

Elever i åk. 9, meritvärde 
kommunala skolor, 
genomsnitt (17 ämnen) 

185,6 214,4 185,7 

Analys 

Meritvärdet för årskurs nio: snittet har ökat från 185 poäng (2017) till 214,4 poäng (2018). Pojkar hade 142,6, (2017) och nu har 
de 209,0 (2018). Flickorna hade 238 poäng (2017), och nu 219 (2018). 
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Nämndens mål: 

Öka praktikplatser 

Årsprognos 

 

Analys 

Antalet praktikplatser har ökat inom förvaltningen, utifrån vidtagna åtgärder i samverkan 
med Näringsliv, arbetsmarknad och integration. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Kommunens verksamheter ska arbeta för att förebygga ohälsa och socialt utanförskap 

Nämndens mål: 

Minskat antal avhopp från gymnasiet 

Årsprognos 

 

Analys 

Under läsåret 2016-2017 avbröt 15 ungdomar sitt gymnasieprogram. Avhoppen skedde 
från alla tre årskurser. Under läsåret 2015/2016 var det 14 ungdomar som avbröt sitt 
gymnasieprogram. En analys av skälen finns ännu inte. 

  

   Mätetal Utfall T2 2017 Utfall T2 2018 Målvärde 2018 

  Antal avhopp  10 5 

Nämndens mål: 

Minskad ogiltig frånvaro grundskolan 

Årsprognos 

 

Analys 

Verksamhetens bedömning är att det förebyggande arbete som vidtas är tillräckligt för 
att frånvaron inte ska bli problem. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Arbetslösheten ska minst halveras till 2020 baserat på 2016 års siffror 

Nämndens mål: 

Tidiga och förebyggande insatser inom individ- och familjeomsorgen 

Årsprognos 
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Analys 

Individ- och familjeomsorg 

Barn- och familjeenheten och öppenvården/Nätverkshuset har identifierat flertalet 
utvecklingsområden för att säkerställa rätt åtgärder för barn, unga och vuxna med 
behov av stöd. De åtgärder som vidtas är bland annat ett mer samordnat arbete, 
tydligare vård- och genomförandeplaner med fokus på vad som ska uppnås. Åtgärderna 
som pågår kommer dock inte att få effekt under 2018. 

   Mätetal Utfall T2 2017 Utfall T2 2018 Målvärde 2018 

  

Ej återaktualiserade barn 
0-12 år ett år efter avslutad 
utredning eller insats, andel 
(%) 

77  76 

  

Ej återaktualiserade 
personer med 
försörjningsstöd ett år efter 
avslutat försörjningsstöd, 
andel (%) 

78  77 

  

Ej återaktualiserade 
ungdomar 13-20 år ett år 
efter avslutad utredning 
eller insats, andel (%) 

84  83 

  

Ej återaktualiserade vuxna 
med missbruksproblem 
21+ ett år efter avslutad 
utredning eller insats, andel 
(%) 

75  74 

Statistik för året ännu inte tillgänglig. 

Målområde: 

6.2.3 God service 

Kommunfullmäktiges mål: 

Vi ska höja utbildningsnivån i kommunen 

Nämndens mål: 

Vi ska höja utbildningsnivån i kommunen 

Årsprognos 

 

Analys 

Mål för att höja utbildningsnivån i kommunen finns inte på ett övergripande plan. 
Analysen av 2018 års förbättrade resultat av niornas förbättrade meritvärden pågår. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Omsorgen ska präglas av ett hälsofrämjande synsätt med individen i fokus 

Nämndens mål: 

Hälsotillståndet och det hälsofrämjande arbetet ska förbättras 

Årsprognos 
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Analys 

Statistik finns ännu inte tillgänglig. Dock pågår ett arbete kring tidigare dokumenterade 
förbättringsområdena, särskilt också kopplat till arbetet med verksamheten i det nya 
vård- och omsorgsboendet Tallmon. Det handlar bland annat om att förtydliga 
verksamhetens riktlinjer och målsättning. 

   Mätetal Utfall T2 2017 Utfall T2 2018 Målvärde 2018 

  

Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg -
 sociala aktiviteter, andel 
(%) 

61  62 

  

Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg -
 tillgång till sjuksköterska, 
andel (%) 

76  77 

  

Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg -
 hälsotillstånd, andel (%) 

30  31 

Kommunfullmäktiges mål: 

Kost som tillagas och serveras av kommunen ska vara hälsosam och 

anpassad till rätt person och i rätt tid. 

Nämndens mål: 

Nöjdheten med måltiden ska öka i samtliga verksamheter, för personal och matgäster 

Årsprognos 

 

Analys 

Utfallet från öppna jämförelser 2018 redovisas 2019. Bedömningen är dock att målet 
kommer att uppnås utifrån flertal aktiviteter som pågår som på sikt ska leda till att 
andelen som uppger att maten smakar mycket bra eller ganska bra ökar. 

   Mätetal Utfall T2 2017 Utfall T2 2018 Målvärde 2018 

  

Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg - mat 
och måltidsmiljö, andel (%) 

   

  

Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg -
 maten, andel (%) 

75  76 

Analys 

Under 2018 pågår ett flertal aktiviteter som på sikt ska leda till att andelen som uppger att maten smakar mycket bra eller ganska 
bra ökar. Utfallet från öppna jämförelser 2018 redovisas 2019. 

6.3 Uppföljning och analys av investeringar 

Den största investeringen som gjorts inom utbildningsverksamheten är kopplad till 
lokalmodulerna. 
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Investeringar (tkr) 

Projekt Investeringar (tkr) Årsbudget 
2018 

Utfall         
2018 

Årsprognos 
2018 

Avvikelse 
mot 

årsbudget 

 Utbildningsverksamhet 500 396 500 0 

 Vård och omsorg 500 0 0 500 

 Summa nettoinvesteringar 1 000 396 500 500 

6.4 Uppföljning av uppdragen 

6.4.1 Attraktiv Kommun 

Uppdrag Status 

Ökat samarbete mellan skola och företag  Pågående. 

Kommentar 

Förvaltningens uppdrag är att under året ta fram underlag för vad samarbetet ska bestå i och hur samarbetet ska följas upp. 

6.4.2 Långsiktig och hållbar utveckling 

Uppdrag Status 

Fler utbildningar anpassade till behoven i kommunen  Pågående. 

Kommentar 

Förvaltningens uppdrag är att under 2018 ta fram en systematik kring hur kommunens utbildningsbehov över åren, samt en 
systematik att erbjuda utbildningar utifrån behoven. 

Ökad samverkan mellan olika verksamheter, inom kommunen och externt  Pågående. 

Kommentar 

Förvaltningens uppdrag är att under året ta fram underlag för vad samarbetet ska bestå i och hur samarbetet ska följas upp. 

6.4.3 God service 

Uppdrag Status 

Ökat antal hälsofrämjande insatser  Pågående. 

Kommentar 

Förvaltningens uppdrag är att under året ta fram underlag för vilka hälsofrämjande insatser som ska följas. 

Verka för trygg och säker skolskjuts till och från skolan  Pågående. 

6.5 Väsentliga händelser 

Det som bedöms som väsentliga händelser för förvaltningen som helhet är att 
verksamheten ensamkommande barn helt avvecklat verksamhet i boendet i Älvkarleby, 
samt att det framkommit behov av att utöka lokaler inom skolan redan hösten 2018, 
vilket inte varit budgeterat för året. Ändring av ansvar för finansiering av beslut kring 
assistansbehov, bedöms också som väsentligt. För kostverksamheten: utökad 
bemanning i köken på Boda och Sörgärdet från höstterminen 2018. Antal elever som 
äter har ökat när årskurs 6 går kvar på Boda och Sörgärdet, samt att Ekbackens 
förskola har utökat med en avdelning från fyra till fem avdelningar från januari 2018. 



 

 

7 Ekonomiska sammanställningar 

7.1.1 Redovisningsprinciper 

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 beräknas 
på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp 
varmed de beräknas inflyta. Tillgångar 
och skulder har upptagits till 
anskaffningsvärde 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 förutbetald intäkt och redovisas 
bland långfristiga skulder och 
periodiseras över anläggningens 
nyttjandeperiod. 

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 påbörjas när tillgången 
tas i bruk. 

Gränsdragning mellan kostnad och 
investering  

Tillgångar avsedda för stadigvarande 
bruk eller innehav med en 
nyttjandeperiod om minst tre år 
klassificeras som anläggningstillgång 
om 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 avtalspension redovisas som 
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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 
upprättats 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. 

Effekterna av koncernföretagens 
ändrade redovisningsprinciper har 
beaktats i den sammanställda 
redovisningen. 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. 

Komponentredovisning 

Kommunen följer sedan 
redovisningsåret 2016 rekommendation 
från RKR (RKR 11:4) gällande 
komponentredovisning. 
Komponentredovisning ska ske på alla 
tillkommande investeringar från 1/1-
2016. För äldre anläggningar har 
komponentuppdelning gjorts av vissa 
nyare investeringar som är av större 
dignitet. 

Redovisningsmodell  

Nedan beskrivs redovisningsmodellens 
olika delar och sambandet mellan 
dessa. 

 

I driftredovisningen beskrivs de 
enskilda verksamheternas redovisade 
kostnader och intäkter samt avvikelser 
mot budget. 

Resultaträkningen utgår från intäkterna 
och kostnaderna i driftredovisningen 
sedan dess summor justerats med 
interna poster. 

Resultaträkningen redovisar intäkter 
och kostnader samt visar hur 
förändringen av eget kapital uppkommit. 
Denna förändring kan också erhållas 
genom att jämföra eget kapital mellan 
två redovisningsår. Undantag från detta 
kan uppkomma vid byte av 
redovisningsprinciper, när 
direktbokföring mot eget kapital kan 
förekomma. 

I balansräkningen redovisas 
kommunens finansiella ställning vid en 
viss tidpunkt. Här redovisas hur 
kommunens kapital har använts och hur 
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det har anskaffats. Kapitalet används till 
olika slags till-gångar som finansieras 
antingen av skulder och/eller eget 
kapital. 

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

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

Eget kapital är differensen mellan 
tillgångar och skulder och indelas i 
rörelsekapital och anläggningskapital. 

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

Rörelsekapitalet är skillnaden mellan 
omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder. Anläggningskapital är bundet 
kapital i anläggningar och utgör 
skillnaden mellan anläggningstillgångar 
och långfristiga skulder. 

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

Investeringarna redovisas nämndvis. 
Investerings- redovisningen summeras 
till posten nettoinvesteringar. Det är 
därmed en specifikation av samma post 
i kassaflödesanalysen. 

7.1.2 Ordlista och definitioner 

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 avskrivningstiden är 
vald att ske. En maskin som köptes för t 
ex 100 000 kronor och avskrivningen 
sker på fem år, blir avskrivningen 
20 000 kronor år (100 000/5). 

Avsättning  

Pengar sätts av för en skuld som 
uppstått men som ännu inte behöver 
betalas. Denna reservation görs för t ex 
skatteskulder som ska betalas. Vanligt 
är bland annat att pengar för att betala 
pensioner till personalen i framtiden 
avsätts. 

Balansräkning  

Visar värdet på kommunens tillgångar, 
skulder och eget kapital, som det var på 
sista dagen för året. Den dagen 
benämns också balansdagen. 

Bokslutsdisposition  

För att påverka det redovisade resultatet 
görs olika omflyttningar i 
resultaträkningen, som i sin tur då 
påverkar inkomstskatten. Civil- och 
skatterättsliga regler styr hur dessa 
omflyttningar får ske. 

Extraordinär intäkt/kostnad  

Intäkter och/eller kostnader som 
påverkar resultatet men inte anses 
normala för verksamheten. 

Finansiell  

Betyder att det handlar om pengar och 
dess värde. 

Finansnetto  

Skillnaden mellan finansiella intäkter 
och finansiella kostnader, det vill säga 
ränteintäkter och räntekostnader. 

Intäkt  

Är försäljningsvärdet av de prestationer 
(varor och tjänster) som levererats eller 
utförts under en viss tidsperiod. 
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Kapitalvinst och kapitalförlust  

Uppstår genom att tillgångarnas värden 
förändras. Kapitalvinst uppstår t ex om 
en aktie säljs till ett högre pris än den 
köpts för. 

Kassaflödesanalys  

Kassaflödesanalysen visar förändringen 
av likvida medel under året. 

Kostnad  

Är utgifterna för de resurser 
kommunen/företagen förbrukar under en 
viss tidsperiod. 

Likviditet  

Beskriver den kortsiktiga 
betalningsförmågan, med andra ord 
förmågan att betala de löpande 
utgifterna. Bedöms utifrån om 
kommunen har omsättningstillgångar 
som relativt snabbt kan omvandlas till 
pengar för att betala de kortsiktiga 
skulderna och löpande utgifter. 

Mnkr  

Miljontal kronor 

Nettokostnad  

Netto innebär efter avdrag. 
Nettokostnad för kommunen blir således 
driftkostnader efter avdrag för 
driftbidrag, avgifter samt ersättningar. 

Nyckeltal  

Är olika jämförelsemått, för att t ex 
jämföra mellan olika år inom samma 
kommun eller för att jämföra 
kommunerna emellan. Exempel på 
nyckeltal är soliditet och likviditet. 

Omsättningstillgång  

Tillgångar som inte är 
anläggningstillgångar, det vill säga 
innehas inte för stadigvarande bruk i 
verksamheten. Istället är det vad som 
kan omsättas/förvandlas till pengar 
relativt snabbt. Exempel är varulager 
och fordringar, men även likvida medel 
(bl.a. pengar). 

Resultaträkning  

Visar intäkter och kostnader för 

kommunen under det gångna året. 
Utvisar om det är vinst eller 
förlustresultat för räkenskapsåret. 

Rörelsekapital  

Skillnaden mellan omsättningstillgångar 
och kortfristiga skulder. 

Soliditet  

Mäter betalningsförmågan på lång sikt, 
med andra ord möjligheten att betala 
sina skulder med egna medel. 

Tkr  

Tusental kronor 



 

 

7.1.3 Resultaträkning inkl. koncernen 

Resultaträkning (tkr) 

  

No
t 

Utfall 
kommun 

Utfall 
koncern 

Utfall 
kommun 

Utfall 
koncern 

Årsprogno
s kommun 

Årsbudget 
kommun 

Avvikelse 
mot 

budget 

  jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug    

  2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 

Verksamhetens 
intäkter 1 93 559 154 203 75 892 137 172 98 659 85 686 12 973 

Verksamhetens 
kostnader 2 -384 977 -428 725 -406 066 -453 675 -621 218 -606 241 -14 977 

Avskrivningar 3 -10 299 -20 536 -11 193 -22 880 -17 344 -17 760 416 

Verksamheten
s 
nettokostnade
r  -301 717 -295 058 -341 367 -339 383 -539 903 -538 315 -1 588 

         

Skatteintäkter 4 279 954 279 954 285 125 285 125 429 506 427 557 1 949 

Generella 
statsbidrag och 
utjämning 5 73 184 73 184 82 654 82 654 124 333 127 411 -3 078 

Finansiella 
intäkter 6 1 520 657 1 470 875 1 500 865 635 

Finansiella 
kostnader 7 -1 581 -4 162 -1 295 -2 580 -4 889 -8 556 3 667 

         

Resultat före 
extraordinära 
poster  51 361 54 576 26 586 29 690 10 547 8 962 1 585 

         

Extraordinära 
intäkter  0 0 0 0 0 0 0 

Extraordinära 
kostnader  0 0 0 0 0 0 0 

         

Skattekostnade
r   -491  0    

         

         

Årets resultat  51 361 54 085 26 586 26 690 10 547 8 962 1 585 



 

 

7.1.4 Balansräkning inkl. koncernen 

Balansräkning (tkr) 

  Not Kommunen Kommunen Kommunen Koncernen 

  2017-08-31 2017-12-31 2018-08-31 2018-08-31 

TILLGÅNGAR      

      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar 8 2 069 2 294 1 951 1 951 

Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggn och tekniska anl. 9 260 486 286 311 317 720 606 582 

Maskiner och inventarier 10 7 094 7 512 7 161 74 673 

Finansiella anläggningstillgångar 11 45 152 44 932 44 956 39 264 

Summa anläggningstillgångar  314 801 341 049 371 788 722 469 

      

Omsättningstillgångar      

Exploateringsfastigheter m.m. 12 2 192 2 192 2 964 2 964 

Fordringar 13 44 032 29 879 38 914 47 406 

Kortfristiga placeringar 14 1 075 1 100 1 177 1 177 

Kassa och bank 15 54 063 45 620 50 722 108 510 

Summa omsättningstillgångar  101 362 78 791 93 777 160 057 

      

SUMMA TILLGÅNGAR  416 163 419 841 465 565 882 526 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, 
SKULDER      

      

Eget kapital      

Ingående värde  146 552 146 552 160 499 157 640 

Reservfond     70 000 

Uppskrivningsfond     412 

Balanserat resultat     98 067 

Aktieägartillskott     1 296 

Resultatutjämningsreserv  18 399 25 967 25 967 25 967 

Årets resultat  51 361 13 947 26 586 29 791 

Summa eget kapital 16 216 312 186 466 213 052 383 173 

      

Avsättningar      

Pensioner 17 46 266 46 028 49 209 49 209 

Övriga avsättningar 18 189 196 196 2 255 

Summa avsättningar  46 455 46 224 49 405 51 464 

      

Skulder      

Långfristiga skulder 19 73 250 74 937 119 636 330 779 

Kortfristiga skulder 20 80 146 112 213 83 470 117 109 

Summa skulder  153 396 187 150 203 107 447 889 

      

SUMMA EGET KAPITAL      

AVSÄTTNINGAR, SKULDER  416 163 419 841 465 565 882 526 



 

 

7.1.5 Noter inkl. koncernen, tkr 

Not 1 

  Kommun Koncern Kommun Koncern 

Verksamhetens intäkter 
Jan-Aug 

2017 
Jan-Aug 

2017 
Jan-Aug 

2018 
Jan-Aug 

2018 

Försäljningsintäkter 1 012  249  

Taxor och avgifter 11 612  11 605  

Hyror och arrenden 4 765  5 118  

Bidrag 70 236  51 229  

Försäljning av verksamhet och entreprenader 3 113  5 557  

Försäljning av exploateringsfastigheter 0  0  

Försäljning av anläggningstillgångar 2 821  2 134  

Summa 93 559 154 203 75 892 137 172 

Not 2 

  Kommun Koncern Kommun Koncern 

Verksamhetens kostnader 
Jan-Aug 

2017 
Jan-Aug 

2017 
Jan-Aug 

2018 
Jan-Aug 

2018 

Personalkostnader -223 134  -236 024  

Bidrag -19 897  -19 095  

Köp av verksamhet -83 214  -85 436  

Lokalkostnader -20 513  -24 612  

Kostnader transportmedel inkl. leasing 0  -2 858  

Förbrukning material/inv -8 368  -8 968  

Övriga främmande tjänster -15 013  -15 934  

Övriga kostnader -14 838  -13 139  

Summa -384 977 -428 725 -406 066 -453 675 

Not 3 

  Kommun Koncern Kommun Koncern 

Avskrivningar 
Jan-Aug 

2017 
Jan-Aug 

2017 
Jan-Aug 

2018 
Jan-Aug 

2018 

Immateriella anläggningstillgångar -174  -387  

Mark, byggnader och tekniska anläggningar -8 003  -8 923  

Maskiner och inventarier -2 122  -1 884  

Summa -10 299 -20 536 -11 193 -22 880 

Not 4 

  Kommun Koncern Kommun Koncern 

Skatteintäkter 
Jan-Aug 

2017 
Jan-Aug 

2017 
Jan-Aug 

2018 
Jan-Aug 

2018 

Preliminära medel för januari-augusti 281 624 281 624 286 337 286 337 

Preliminär slutavräkning korrigering föregående år 767 767 -1 218 -1 218 

Preliminär slutavräkning innevarande år -2 437 -2 437 6 6 

Summa 279 954 279 954 285 125 285 125 
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Not 5 

  Kommun Koncern Kommun Koncern 

Generella statsbidrag och utjämning 
Jan-Aug 

2017 
Jan-Aug 

2017 
Jan-Aug 

2018 
Jan-Aug 

2018 

Inkomstutjämning 65 523 65 523 67 454 67 454 

Strukturbidrag 0 0 0 0 

Kostnadsutjämning 2 624 2 624 5 939 5 939 

Regleringsavgift -61 -61 986 986 

Avgift för LSS utjämning -11 387 -11 387 -11 245 -11 245 

Fastighetsavgift 11 330 11 330 14 121 14 121 

Generella bidrag 5 155 5 155 5 398 5 398 

Summa 73 184 73 184 82 654 82 654 

Not 6 

  Kommun Koncern Kommun Koncern 

Finansiella intäkter 
Jan-Aug 

2017 
Jan-Aug 

2017 
Jan-Aug 

2018 
Jan-Aug 

2018 

Räntor på likvida medel och utlåning 27  964  

Utdelning på aktier och andelar 1 406  429  

Borgensavgift 0  0  

Övriga finansiella intäkter 87  77  

Summa 1 520 657 1 470 875 

Not 7 

  Kommun Koncern Kommun Koncern 

Finansiella kostnader 
Jan-Aug 

2017 
Jan-Aug 

2017 
Jan-Aug 

2018 
Jan-Aug 

2018 

Räntekostnader -770  -267  

Ränta pensionsavsättning -744  -975  

Dröjsmålsräntor -4  -9  

Övriga finansiella kostnader -63  -44  

Summa -1 581 -4 162 -1 295 -2 580 

Not 8 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Immateriella anläggningstillgångar 2017-08-31 2017-12-31 2018-08-31 2018-08-31 

Ingående värde 1 031 1 031 2 294  

Årets investeringar 1 211 1 581 43  

Avskrivningar -173 -318 -387  

Nedskrivningar 0 0 0  

Försäljningar 0 0 0  

Utgående värde immateriella tillgångar 2 069 2 294 1 951 1 951 

Not 9 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Materiella anläggningstillgångar 2017-08-31 2017-12-31 2018-08-31 2018-08-31 

Markreserv     
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  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Ingående värde 12 766 12 766 15 625  

Periodens investeringar 0 2 000 0  

Avskrivningar 0 0 0  

Försäljningar 0 -185 0  

Nedskrivning 0 0 0  

Omklassificering 1 044 1 044 1 008  

Utgående värde 13 810 15 625 16 632  

     

Verksamhetsfastigheter     

Ingående värde 164 331 164 331 218 335  

Periodens investeringar 39 552 65 719 39 740  

Avskrivningar -6 500 -9 886 -7 319  

Försäljningar -578 0 0  

Nedskrivning 0 -1 828 -2 680  

Utgående värde 196 805 218 335 248 078  

     

Publika fastigheter     

Ingående värde 37 293 37 293 38 716  

Periodens investeringar 931 3 655 3 067  

Avskrivningar -1 436 -2 232 -1 609  

Försäljningar 0 0 0  

Nedskrivning 0 0 0  

Utgående värde 36 788 38 716 40 174  

     

Fastigheter för annan verksamhet     

Ingående värde 2 966 2 966 4 295  

Periodens investeringar 1 887 2 470 1 037  

Avskrivningar -66 -98 -136  

Försäljningar 0 0 0  

Nedskrivning 0 0 0  

Omklassificering -1 044 -1 044 0  

Utgående värde 3 743 4 295 5 196  

     

Exploateringsmark     

Ingående värde 9 340 9 340 9 340  

Periodens investeringar 0 0 0  

Avskrivningar 0 0 0  

Försäljningar 0 0 0  

Nedskrivning 0 0 0  

Omklassificering 0 0 -1 700  

Utgående värde 9 340 9 340 7 640  

     

Summa mark, byggnader och tekniska 
anläggningar     

Ingående värde 226 696 226 696 286 311  
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  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Periodens investeringar 42 370 73 844 43 845  

Avskrivningar -8 002 -12 216 -9 064  

Försäljningar -578 -185 0  

Nedskrivning 0 -1 828 -2 680  

Omklassificering 0 0 -692  

Summa utgående värde 260 486 286 311 317 720 606 582 

Not 10 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Maskiner och inventarier 2017-08-31 2017-12-31 2018-08-31 2018-08-31 

Maskiner     

Ingående värde 2 130 2 130 1 547  

Periodens investeringar 0 0 183  

Avskrivningar -389 -583 -386  

Försäljningar 0 0 0  

Nedskrivning 0 0 0  

Utgående värde 1 741 1 547 1 344  

     

Inventarier     

Ingående värde 6 587 6 587 5 491  

Periodens investeringar 353 1 455 1 266  

Avskrivningar -1 732 -2 539 -1 494  

Försäljningar 0 -12 0  

Nedskrivning 0 0 0  

Utgående värde 5 208 5 491 5 264  

     

Bilar och andra transportmedel     

Ingående värde 21 21 18  

Periodens investeringar 0 0 0  

Avskrivningar -1 -3 -2  

Försäljningar 0 0 0  

Nedskrivning 0 0 0  

Utgående värde 20 18 17  

     

Förbättringsutg.annans fastighet     

Ingående värde 0 0 67  

Periodens investeringar 70 70 0  

Avskrivningar -1 -3 -2  

Försäljningar 0 0 0  

Nedskrivning 0 0 0  

Utgående värde 69 67 65  

     

Konst     

Ingående värde 56 56 388  

Periodens investeringar 0 332 84  
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  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Avskrivningar 0 0 0  

Försäljningar 0 0 0  

Nedskrivning 0 0 0  

Utgående värde 56 388 472  

     

Summa maskiner, inventarier m.m     

Ingående värde 8 794 8 794 7 512  

Periodens investeringar 423 1 858 1 533  

Avskrivningar -2 123 -3 128 -1 884  

Försäljningar 0 -12 0  

Nedskrivningar 0 0 0  

Summa utgående värde 7 094 7 512 7 161 74 673 

Not 11 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Finansiella anläggningstillgångar 2017-08-31 2017-12-31 2018-08-31 2018-08-31 

Aktier och andelar     

Andel i HBV Förening 40 40 40  

Andel i Inera 43 43 43  

FSF AB 2 300 2 300 2 300  

Aktier i Bionär 28 135 28 135 28 135  

Aktier i AB Älvkarlebyhus 5 000 5 000 5 000  

Älvkarleby Vatten AB 1 1 1  

Gästrike Vatten AB 500 500 500  

Summor aktier och andelar 36 019 36 018 36 018  

     

Obligationer och värdepapper     

Revers Gästrike Räddningstjänst 777 777 777  

Kommuninvest förlagslån 1 588 1 588 1 588  

Summor obligationer och värdepapper 2 365 2 365 2 365  

     

Långfristiga fordringar     

Skuskärs IF Bandy 218 0 0  

Avbet.plan IFO 7 6 30  

Kommuninvest 5 543 5 543 5 543  

Revers Älvkarleby Vatten AB 1 000 1 000 1 000  

Summor långfristiga fordringar 6 768 6 549 6 572  

     

Summa finansiella anläggningstillgångar 45 152 44 932 44 956 39 264 

Not 12 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Exploateringsfastigheter m.m. 2017-08-31 2017-12-31 2018-08-31 2018-08-31 

Exploateringsfastigheter     

Ingående värde 2 192 2 192 2 192  
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  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Investering under året 0 0 80  

Försäljning 0 0 0  

Omklassificering 0 0 692  

Utgående värde exploateringsfastigheter 2 192 2 192 2 964  

     

     

Utgående värde exploateringsfastigheter 
m.m. 2 192 2 192 2 964 2 964 

Not 13 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Fordringar 2017-08-31 2017-12-31 2018-08-31 2018-08-31 

Kundfordringar 2 756 3 289 2 027  

Fordringar hos anställda 50 26 210  

Kortfristig del av långfristig fordran 64 4 19  

Fordringar hos staten 3 854 3 818 5 054  

Andra kortfristiga fordringar 330 17 387  

Förutbetalda kostnader 10 284 9 745 10 785  

Upplupna intäkter 26 694 12 981 20 432  

Summa fordringar 44 032 29 879 38 914 47 406 

Not 14 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Kortfristiga placeringar 2017-08-31 2017-12-31 2018-08-31 2018-08-31 

Aktier och andelar 1 073 1 098 1 175  

Obligationer och förlagsbevis 2 2 2  

Summa kortfristiga placeringar 1 075 1 100 1 177 1 177 

Not 15 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Kassa och bank 2017-08-31 2017-12-31 2018-08-31 2018-08-31 

Kontantkassa 20 3 12  

Bank 54 043 45 617 50 711  

Summa kassa och bank 54 063 45 620 50 723 108 510 

Not 16 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Eget kapital 2017-08-31 2017-12-31 2018-08-31 2018-08-31 

Ingående värde 146 552 146 552 160 499  

Resultatutjämningsreserv 18 399 25 967 25 967  

Periodens resultat 51 361 13 947 26 580  

Utgående värde 216 312 186 466 213 046 383 173 
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Not 17 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Pensioner 2017-08-31 2017-12-31 2018-08-31 2018-08-31 

Avsatt till pensioner 36 254 35 978 38 422  

Avsatt till pensioner förtroende valda 1 150 1 274 1 580  

Avsatt till särskild avtalspension, 
visstidspension 0 0 0  

Löneskatt, 24, 26 %, på pensionsavs. enligt 
ovan 8 862 8 777 9 207  

Summa avsatt till pensioner 46 266 46 029 49 209 49 209 

Not 18 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Övriga avsättningar 2017-08-31 2017-12-31 2018-08-31 2018-08-31 

Medfinansiering citybanan 2 648 2 648 2 648  

Utbetalning 2014/2015/2016/2017 -2459 -2452 -2452  

Summa övriga avsättningar 189 196 196 2 255 

Not 19 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Långfristiga skulder 2017-08-31 2017-12-31 2018-08-31 2018-08-31 

Banker 73 250 70 650 114 100  

Kommuninvest 0 4 287 5 536  

Summa långfristiga skulder 73 250 74 937 119 636 330 779 

Not 20 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Kortfristiga skulder 2017-08-31 2017-12-31 2018-08-31 2018-08-31 

Kortfristig del av långfristig upplåning 8 200 8 200 9 200  

Leverantörsskulder 11 087 23 072 15 435  

Momsskuld 80 84 82  

Personalens källskatter, arbetsgivaravgifter 
m.m. 12 228 11 568 12 732  

Skulder till staten 1 684 857 1 174  

Övriga kortfristiga skulder 2 805 24 2 338  

Upplupna löner inkl. personalomkostnader 3 948 4 719 4 593  

Upplupna semesterlöner inkl. 
personalomkostnader 7 086 15 973 6 252  

Upplupen pension individuell del inkl. 
löneskatt 9 013 13 903 9 674  

Upplupna räntekostnader 138 11 28  

Förutbetalda skatteintäkter 3 584 3 322 3 124  

Övriga interimsskulder 20 293 30 481 18 838  

Summa kortfristiga skulder 80 146 112 214 83 470 117 109 
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7.1.6 Nämndernas resultat, driftredovisning 

Driftredovisning (tkr) 

  Redovisning Redovisning Redovisning Prognos Avvikelse mot 

 jan-aug 2017 jan-dec 2017 jan-aug 2018 jan-dec 2018 budget 2018 

      

Revision      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -208 -499 -271 -500 120 

Nettokostnader -208 -499 -271 -500 120 

      

Kommunstyrelse      

Intäkter 11 009 12 042 9 376 13 189 2 330 

Kostnader -35 159 -56 824 -37 713 -60 516 1 184 

Nettokostnader -24 150 -44 782 -28 337 -47 327 3 514 

      

Samhällsbyggnadsnämnd      

Intäkter 32 695 48 601 34 050 45 666 3 227 

Kostnader -49 426 -85 035 -54 534 -90 294 -983 

Nettokostnader -16 731 -36 434 -20 484 -44 628 2 244 

      

Utbildnings-och omsorgsnämnd      

Intäkter 74 810 99 357 62 567 79 176 652 

Kostnader -328 799 -517 090 -349 870 -518 263 -8 106 

Nettokostnader -253 989 -417 733 -287 303 -439 087 -7 454 

      

Finansförvaltning      

Intäkter 357 300 554 280 382 886 577 656 1 088 

Kostnader -10 861 -33 317 -19 904 -35 567 2 072 

Nettointäkter 346 439 520 963 362 982 542 089 3 160 

      

SUMMOR      

Intäkter 475 814 714 280 488 879 715 687 7 297 

Kostnader -424 453 -692 765 -462 292 -705 140 -5 713 

Nettoresultat 51 361 21 515 26 587 10 547 1 584 



 

 

7.1.7 Nämndernas investeringar 

Investeringsredovisning (tkr) 

  
Redovisning Redovisning Redovisning Prognos Budget Avvikelse mot 

budget 
 

 jan-aug 2017 jan-dec 2017 jan-aug 2018 2018 2018 2018  

        

Kommunstyrelse        

Utgifter 1 610 1 596 478 2 770 6 700 3 930  

        

Samhällsbyggnadsnämnd        

Utgifter 41 502 74 425 44 549 117 941 308 880 190 939  

        

Utbildnings-och 
omsorgsnämnd        

Utgifter 315 1 261 396 500 1 000 500  

        

SUMMA 
NETTOINVESTERINGAR 43 427 77 282 45 423 121 211 316 580 195 369  

Sammanställning över investeringar >500 tkr 

  Redovisning Budget 

 jan-aug 2018 2018 

   

Projektering Tallmon 34 783 263 872 

Asfaltering gator o vägar 2 085 2 367 

Omb säkerhetsanp kom.hus 1 452 1 552 

Byte ventagg Sörgärdet sk 1 352 1 756 

Åtg ren lakvatt Dragmoss 1 038 5 576 

Kommunal ledningsplats 218 1 570 

Kommunnät 183 1 900 

Konst nya Tallmon 84 2 044 

Inventarier Ks-5 år 2018 78 3 230 

Ombyggnad Sörg.sporthall 45 500 

Ventilation Bodaskolan 35 4 442 

Belysning gata/väg 27 500 

Luftbehandlingssystem Jfr 13 561 

Måln mm fönst fasad Sörgä 1 1 039 

Åtgärder på broar 0 1 080 

Hastighetsplan 0 795 

Byte vent aggr Marma fsk 0 577 

Ren lgh Tallmon 0 1 254 

Utsmyckning utv bibliotek 0 600 

Inventarier vom-5 år 2018 0 500 
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Exploatering 

  Ingående balans Årets investering Budget  

 2018-01-31 jan-aug 2018 2018  

Samhällsbyggnadsnämnd     

Liljebacken 0 772 11 300  

Nybogård 2 192 0 0  

SUMMA 
NETTOINVESTERINGAR 2 192 772 11 300  

 

 

 

7.2 Bilagor 

Bilaga 1: Delårsrapport Älvkarlebyhus 180831 

Bilaga 2: Delårsrapport Älvkarleby Vatten 2018-08-31 

Bilaga 3: Utlåtande avseende Delårsrapport 2018, revisorerna  
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Mått/nyckeltal	per	31	augusti
Utfall	

2018‐08
Budget	
2018‐08

Utfall	
2017‐08

Prognos	
2018‐12

Budget	
2018‐12

Total	lägenhetsyta,	m2 64	518 64	451 64	451 64	518 64	451

Antal	lägenheter 1	047 1	045 1	045 1	047 1	045

Antal	vakanta	lägenheter	 26 18 18 19 18

Vakansgrad	 2,5% 1,7% 1,7% 1,8% 1,7%

Utflyttning 128 115 115 192 173

Inflyttning 119 104 104 179 156

Omflyttning	inom	beståndet 57 42 42 86 63

Hyreshöjning	bostäder	(1	juli) 0,9% 0,7% 7,0% 0,9% 0,7%

Total	lokalyta	m2 16	723 16	685 16	685 16	723 16	685

Antal	lokaler 194 194 194 194 194

Taxeringsvärde	fastigheter 268	989 268	989 268	989 268	989 268	989

Marknadsvärde** 640	000 621	000 621	000 640	000 621	000

Redovisat	värde	anläggningstillgångar 284	954 304	678 285	632 288	412 319	772

Likvida	medel	(finanspolicy:	genomsnitt	10	000) 47	961 28	706 51	330 50	568 20	140

Eget	kapital 174	955 178	337 176	834 175	785 179	418

Långfristiga	skulder 149	563 149	750 150	000 149	500 149	750

Soliditet	(ägardirektiv:	minst	25	%) 51,4% 52,3% 51,4% 51,1% 51,8%

Belåningsgrad	(låneskuld/bokfört	värde	byggnader) 59,6% 57,1% 59,2% 59,0% 54,0%

Mått/nyckeltal	för	perioden
Utfall	

2018‐08
Budget	
2018‐08

Utfall	
2017‐08

Prognos	
2018‐12

Budget	
2018‐12

Nettoomsättning	 53	788 54	326 54	766 80	330 81	996

Reparationer 2	220 2	367 2	788 3	335 3	550

Underhåll	 7	443 8	417 7	520 10	179 12	626

Avskrivningar	och	nedskrivningar 8	444 7	804 7	165 12	159 11	706

Investeringar	(inkl.	pågående	nyanläggningar) 9	223 25	150 10	870 16	386 37	440

Räntekostnader	fastighetslån 1	301 1	490 2	113 2	080 2	235

Genomsnittlig	räntesats	 0,9% 1,0% 1,4% 1,4% 1,5%

Bruttoresultat 8	201 11	700 12	716 13	811 15	457

Rörelseresultat 1	481 5	053 6	195 3	377 5	620

Årets	resultat 180 3	563 3	592 1	000 2	800

Direktavkastning	(ägardirektiv:	minst	4	%) 2,3% 3,3% 3,6% 3,9% 4,3%

*Belopp	i	tkr	om	inte	annat	anges

Flerårsöversikt
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Kom
Utfall	

2018‐08
Budget	
2018‐08

Utfall	
2017‐08

Prognos	
2018‐12

Budget	
2018‐12

Nettoomsättning

Hyresintäkter 52	523 52	410 51	766 78	500 78	847

Övriga	intäkter 1	265 1	916 3	000 1	830 3	149

Summa	nettoomsättning 53	788 54	326 54	766 80	330 81	996

Fastighetskostnder

Drift‐	och	reparationskostnader 1 ‐28	975 ‐25	678 ‐26	639 ‐43	093 ‐41	117

Underhållskostnader 2 ‐7	443 ‐8	417 ‐7	520 ‐10	179 ‐12	626

Fastighetsavgifter ‐725 ‐727 ‐726 ‐1	088 ‐1	090

3 ‐8	444 ‐7	804 ‐7	165 ‐12	159 ‐11	706

Summa	fastighetskostnader 4 ‐45	587 ‐42	626 ‐42	050 ‐66	519 ‐66	539

BRUTTORESULTAT 5 8	201 11	700 12	716 13	811 15	457

Administrativa	kostnader ‐6	720 ‐6	647 ‐6	520 ‐10	434 ‐9	837

RÖRELSERESULTAT 1	481 5	053 6	195 3	377 5	620

Finansiella	intäkter	och	kostnader

Ränteintäkter 0 1 0 0 1

Räntekostnader ‐903 ‐1	091 ‐1	781 ‐1	480 ‐1	636

Övriga	finansiella	intäkter	och	kostnader 2 0 0 0 0

Borgensavgift ‐400 ‐400 ‐332 ‐600 ‐600

Summa	finansnetto ‐1	301 ‐1	490 ‐2	113 ‐2	080 ‐2	235

RESULTAT	EFTER	FINANSNETTO 180 3	563 4	082 1	297 3	385

Bokslutsdispositioner 0 0 0 ‐89 ‐85

Skatter 0 0 ‐491 ‐208 ‐500

6 180 3	563 3	592 1	000 2	800

KOMMENTARER

1

2

3

4

5

6 Resultatet	per	2018‐08‐31	ligger	under	budgeten	med	ca	3,4	mnkr.	Prognosen	för	helåret	visar	att	resultatet	
kommer	att	ligga	på	1,0	mnkr,	ca	1,8	mnkr	under	budget.

Nedskrivning	för	Korpen	påverkar	resultatet	neagitvt	med	ca	1,0	mnkr.	Avskrivningarna	har	varit	något	lägre	än	
budgeterat.

Totalt	sett	är	fastighetskostnaderna	ca	3,0	mnkr	högre	än	budgeterat.	Detta	beror	till	största	del	på	att	el	och	
fjärrvärme	varit	dyreare	än	budgeterat	samt	nedskrivningen	för	Korpen.

Bruttoresultatet	innebär	en	direktavkastning	på	2,3	%.	För	helåret	är	avkastningen	prognostiserad	till	3,9	%.

Resultaträkning

Belopp	i	tkr

ÅRETS	RESULTAT

Av‐	och	nedskrivningar

Kostanderna	för	drift	och	reparationer	liggr	ca	3,3	mnkr	över	budget.	Detta	beror	till	stor	del	på	att	kostnaderna	
för	el,	fjärrvärme	och	vatten	varit	dyrere	än	planerat	(1,6	mnkr).	Även	kostnader	för	sotning,	städtjänster,	
sanering,	snöröjning,	personal	och	fordonsleasing	har	varit	högre	än	budgeterat	(1,7	mnkr).

Underhållskostnaderna	per	2018‐08‐31	ligger	lägre	än	budgeterat	med	ca	1,0	mnkr.	Stor	del	av	HLU	utförs	under	
första	delen	av	året	vilket	gör	att	underhållskostnaderna	minskar	senare	på	året.	Under	sommaren	utförs	mindre	
underhåll	vilket	också	gör	att	resultatet	ligger	lägre	än	budget.
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Belopp	i	tkr Kom
Utfall	

2018‐08
Budget	
2018‐08

Utfall	
2017‐08

Prognos	
2018‐12

Budget	
2018‐12

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella	anläggningstillgångar 1 284	914 304	638 285	592 288	372 319	732

Finansiella	anläggningstillgångar 40 40 40 40 40

Summa	anläggningstillgångar 284	954 304	678 285	632 288	412 319	772

Omsättningstillgångar

Kortfristiga	fordringar 7	716 7	721 7	144 4	716 6	721

Likvida	medel 2 47	961 28	706 51	330 50	568 20	140

Summa	omsättningstillgångar 55	677 36	427 58	475 55	284 26	861

SUMMA	TILLGÅNGAR 340	631 341	105 344	107 343	696 346	633

EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER

Eget	kapital

Bundet	eget	kapital 75	412 75	412 75	423 75	423 75	401

Fritt	eget	kapital 99	362 99	362 97	820 99	362 101	217

Årets	resultat 180 3	563 3	592 1	000 2	800

Summa	eget	kapital 3 174	955 178	337 176	834 175	785 179	418

Obeskattade	reserver	och	avsättningar

Obeskattade	reserver 86 86 179 175 344

Avsättningar 1	138 1	138 1	200 1	346 2	200

Summa	obeskattade	reserver	och	avsättningar 1	225 1	225 1	380 1	522 2	545

Långfristiga	skulder 149	563 149	750 150	000 149	500 149	750

Kortfristiga	skulder 14	889 11	793 15	893 16	889 14	921

SUMMA	EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER 340	631 341	105 344	107 343	696 346	633

KOMMENTARER

1

2

3

Balansräkning

På	grund	av	att	nybyggnationen	på	Siggeboda	4:8	inte	har	påbörjats	än	uppgår	de	materiella	
anläggningstillgångarna	till	en	läggre	summa	än	budgeterat.

På	grund	av	att	nybyggnationen	på	Siggeboda	4:8	inte	har	påbörjats	än	är	de	likvida	medlen	högre	än	budgeterat.	
Enligt	bolagets	finanspolicy	ska	de	likvida	medlen	uppgå	till	minst	10	mnkr	över	året.

Ägardirektivens	krav	på	bolagets	soliditet	uppgår	till	25	%.	Kravet	uppnås	vid	andra	tertialet	och	beräknas	uppgå	
till	51,8	%	vid	årets	slut.
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Kom
Utfall	

2018‐08
Budget	
2018‐08

Utfall	
2017‐08

Prognos	
2018‐12

Budget	
2018‐12

Den	löpande	verksamheten

180 3	563 4	082 1	297 3	385

1 8	444 7	804 7	165 12	159 11	706

8	624 11	367 11	248 13	456 15	091

‐1	293 0 ‐2	353 1	707 0

‐3	414 0 ‐518 ‐1	414 0

‐4	706 0 ‐2	871 294 0

2 ‐9	223 ‐25	150 ‐11	842 ‐16	386 ‐37	440

0 0 0 0 0

‐9	223 ‐25	150 ‐11	842 ‐16	386 ‐37	440

‐125 ‐250 50	000 ‐188 ‐250

‐76 ‐70 ‐867 ‐76 ‐70

‐201 ‐320 49	133 ‐263 ‐320

‐5	506 ‐14	103 45	667 ‐2	899 ‐22	669

53	467 42	809 5	663 53	467 42	809

47	961 28	706 51	330 50	568 20	140

‐5	506 ‐14	103 45	667 ‐2	899 ‐22	669

KOMMENTARER

1

2

Resultat	efter	finansnetto

Justering	för	icke	kassaflödespåverkande	poster

Ökning(‐)/Minskning(+)	omsättningstillgångar

Ökning(+)/Minskning(‐)	kortfristiga	skulder

Investeringsverksamheten

Investeringar	i	anläggningstillgångar

Avyttring	av	anläggningstillgångar

Se	investeringsrapport.

Beloppet	består	av	kostnader	för	avskrivningar	som	inte	innebär	något	utflöde	från	kassan.

Kassaflödesanalys

Likvida	medel	periodens	slut

PERIODENS	KASSAFLÖDE	ENLIGT	
BALANSRÄKNINGEN

Kassaflöde	från	investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten

PERIODENS	KASSAFLÖDE

Likvida	medel	periodens	början

Utdelning	till	ägaren	enligt	stämmobeslut

Ökning(+)/Minskning(‐)	av	långfristiga	lån

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten

Förändringar	i	rörelsekapitalet

Kassaflöde	efter	förändring	av	
rörelsekapitalet

Belopp	i	tkr
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Kom
Utfall	

2018‐08
Budget	
2018‐08

Utfall	
2017‐08

Prognos	
2018‐12

Budget	
2018‐12

Den	löpande	verksamheten

180 3	563 4	082 1	297 3	385

1 8	444 7	804 7	165 12	159 11	706

8	624 11	367 11	248 13	456 15	091

‐1	293 0 ‐2	353 1	707 0

‐3	414 0 ‐518 ‐1	414 0

‐4	706 0 ‐2	871 294 0

2 ‐6	951 ‐10	150 ‐6	782 ‐11	386 ‐12	440

0 0 0 0 0

‐6	951 ‐10	150 ‐6	782 ‐11	386 ‐12	440

0 0 0 0 0

‐76 ‐70 ‐867 ‐76 ‐70

‐76 ‐70 ‐867 ‐76 ‐70

‐3	109 1	147 728 2	288 2	581

8	467 2	809 5	663 8	467 2	809

5	358 3	956 6	391 10	756 5	390

‐3	109 1	147 728 2	288 2	581

KOMMENTARER

1

2

Förändringar	i	rörelsekapitalet

Kassaflödesanalys	(utan	effekt	av	nybyggnation)

Belopp	i	tkr

Resultat	efter	finansnetto

Justering	för	icke	kassaflödespåverkande	poster

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten

Ökning(+)/Minskning(‐)	av	långfristiga	lån

Ökning(‐)/Minskning(+)	omsättningstillgångar

Ökning(+)/Minskning(‐)	kortfristiga	skulder

Kassaflöde	efter	förändring	av	
rörelsekapitalet

Investeringsverksamheten

Investeringar	i	anläggningstillgångar

Avyttring	av	anläggningstillgångar

Kassaflöde	från	investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Beloppet	består	av	kostnader	för	avskrivningar	som	inte	innebär	något	utflöde	från	kassan.

Se	investeringsrapport.

Utdelning	till	ägaren	enligt	stämmobeslut

Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten

PERIODENS	KASSAFLÖDE

Likvida	medel	periodens	början

Likvida	medel	periodens	slut

PERIODENS	KASSAFLÖDE	ENLIGT	
BALANSRÄKNINGEN
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Belopp	i	tkr
Utfall	

2018‐08
Budget	
2018‐08

Prognos	
2018‐12

Budget	
2018‐12

INVESTERINGSPROJEKT

Siggebodavägen	2:	ny	tvättstuga 5 200 500 475

Roosvägen	2:	Stamrenovering	och	lokalrust	(utfall	2017	och	2018) 889 0 900 0

Siggebodavägen	12:	byte	av	isolerglas 0 200 0 200

Centralgatan	4:	ny	park	(utfall	2017	och	2018) 450 0 500 0

Riddersdalsvägen	3:	nytt	låssystem 37 100 300 300

Centralgatan	8:	skalskydd 0 0 75 0

Tebogatan	5:	stambyte 0 4	200 0 4	200

Centralgatan	14:	stambyte 0 4	200 0 4	200

Centralgatan	14	och	Tebogatan	5:	nytt	låssystem	och	skalskydd 83 100 300 300

Fyrklövern:	nybyggnation 2	819 225 3	000 225

Fyrklövern:	renovering	av	hissar 142 0 142 0

Hårstagatan	10,	Tebogatan	2	och	Ågatan	2:	byte	balkongdörrar 483 500 1	800 700

Hårstagatan	5‐7:	nytt	låssystem 79 100 300 265

Riddersdalsvägen	1:	nytt	låssystem 24 0 179 0

Bergsvägen	1‐17	och	Hårsta:	nya	infarter	och	cykelparkeringar 172 250 500 500

Siggeboda	4:8:	nybyggnation 2	272 15	000 5	000 25	000

Hårstaområdet:	skalskydd 0 0 400 400

Hårstagatan	3:	ny	carport 830 0 850 0

Roosvägen	3:	markköp 75 0 75 0

Generellt:	nya	miljöstationer	(utfall	2017	och	2018) 417 0 450 0

Generellt:	fem	nya	tvättbokningssystem 0 0 600 600

Generellt:	installation	bredband 131 0 200 0

Maskiner,	inventarier,	fordon	och	datorer 314 75 314 75

SUMMA	INVESTERINGSPROJEKT 9	223 25	150 16	386 37	440

Investeringsrapport
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Älvkarleby Vatten AB
556751-2248

1(12) 

Resultaträkning Not 2018-01-01
-2018-08-31

2017-01-01
-2017-08-31

Nettoomsättning 2 19 438 954 18 113 235
Övriga intäkter 25 387 49 309

19 464 341 18 162 544

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader -4 106 384 -4 557 482
Handelsvaror -168 920 -
Övriga externa kostnader 3 -11 443 052 -10 071 241
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -3 242 580 -3 072 084

Summa rörelsens kostnader -18 960 936 -17 700 807

Rörelseresultat 503 405 461 737

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 2 774 4 644
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -506 179 -466 381

Summa resultat från finansiella poster -503 405 -461 737

Resultat efter finansiella poster 0 0

Årets resultat 0 0
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556751-2248
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Balansräkning Not 2018-08-31 2017-08-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 6 5 089 949 5 508 368
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 65 812 944 60 466 155
Inventarier 8 426 071 593 261
Pågående nyanläggningar och materiella 
anläggningstillgångar 9 130 450 4 848 268

71 459 414 71 416 052

 Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar 10 269 099 277 324

269 099 277 324

Summa anläggningstillgångar 71 728 513 71 693 376

Omsättningstillgångar

 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 155 117 1 377 557
Fordringar hos koncernföretag 11 - -
Skattefordran 431 904 474 217
Övriga kortfristiga fordringar 348 492 373 971
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 000 25 000

1 960 513 2 250 745

 Kassa och bank 12 9 827 307 9 991 003

Summa omsättningstillgångar 11 787 820 12 241 748

Summa tillgångar 83 516 333 83 935 124
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Balansräkning Not 2018-08-31 2017-08-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

 Bundet eget kapital
Aktiekapital 13 100 000 100 000

100 000 100 000
 Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 000 000 1 000 000
Årets resultat - -

1 000 000 1 000 000

Summa eget kapital 1 100 000 1 100 000

Avsättningar
Övriga avsättningar 14 902 024 -

Summa avsättningar 902 024 0

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 15 59 025 000 61 625 000
Övriga långfristiga skulder 16 2 555 132 2 225 068

Summa långfristiga skulder 61 580 132 63 850 068

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 357 181 1 663 875
Skulder till kreditinstitut 15 2 600 000 2 600 000
Skulder till koncernföretag 11 272 063 -
Skulder till Älvkarleby kommun 11 118 618 128 725
Övriga kortfristiga skulder 1 236 259 858 272
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 14 350 056 13 734 184

Summa kortfristiga skulder 19 934 177 18 985 056

Summa eget kapital och skulder 83 516 333 83 935 124
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Kassaflödesanalys 2018-01-01
-2018-08-31

2017-01-01
-2017-08-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster 503 405 461 737
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3 434 604 3 012 084

Erhållen ränta 2 774 4 643
Erlagd ränta -506 179 -466 381
Betald inkomstskatt -218 976 -218 976

3 215 628 2 793 107

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 677 351 1 000 605
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -178 283 1 557 503

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 714 696 5 351 215

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -281 531 -1 567 916

Kassaflöde från investeringsverksamheten -281 531 -1 567 916

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld -2 050 000 -2 050 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 050 000 -2 050 000

Årets kassaflöde 1 383 165 1 733 299
Likvida medel vid årets början 8 444 142 8 257 703

Likvida medel vid årets slut 9 827 307 9 991 002

Som likvida medel har beaktats tillgodohavande på koncernkonto hos Gävle kommun.

 Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 3 242 580 3 072 084
Övriga avsättningar 192 024 -60 000

Totalt 3 434 604 3 012 084
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd. Koncernredovisningen/årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäkter
Bolagen följer BFNAR 2003:3 som anger att en inkomst redovisas som intäkt först då det är sannolikt att de 
ekonomiska fördelarna som företaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla företaget.

I enlighet med Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) får avgifterna inte överskrida det som 
behövs för att täcka kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen. Eventuella 
överuttag/underuttag bör återföras/belasta abonnentkollektivet inom tre år från det att dessa uppstått genom 
återbetalning eller som taxesänkning alternativt taxehöjning för att uppnå kostnadstäckning. Om 
inkomsterna från avgifterna överskrider kostnaderna föreligger följaktligen en legal förpliktelse. 

I enlighet med VA-lagen redovisas överuttag som en skuld och det överuttag som skett för framtida 
investeringar redovisas som långfristig skuld och löses upp i den takt som anläggningen skrivs av.

Anläggningsavgifter
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska betalas när fastigheten ansluts till kommunalt VA. 
Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för att ansluta en fastighet vilket innebär att den ska täcka 
kostnader för nyinvesteringar i anläggningen samt del av huvudanläggningen, administration (fakturering, 
kommunikation, inspektion m m) och räntekostnader för nyanläggning i ledningsnätet och del av 
huvudanläggning. 

Anläggningsavgiften intäktsförs i dotterbolagen enligt matchningsprincipen vilket innebär att den möter 
kapitalkostnaderna som är hänförbara till anslutningsavgiften enligt nedanstående. 

År 1 10 % för administrationskostnader och 1/33 av resterande 90 %. 
År 2-33 1/33 av resterande 90 %.

Brukningsavgifter
Brukningsavgiften är en periodisk avgift för täckande av drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader 
för investeringar eller andra kostnader för en allmän va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift. 
Brukningsavgiften faktureras löpande till alla kunder.

Gemensamma intäkter och kostnader
Gemensamma kostnader från moderbolaget har fördelats utifrån olika fördelningsnycklar: 
Personalkostnader har fördelats från moderbolaget till dotterbolagen utifrån tidredovisning.
Direkta kostnader hänförbara till dotterbolagen har debiterats dotterbolagen i sin helhet. 
Övriga kostnader fördelas utifrån fördelningsnyckel fastställd av styrelsen i Gästrike Vatten AB.

Lån
Älvkarleby kommun har borgensåtagande för finansiering av investeringar i Älvkarleby Vatten AB. 
För Älvkarleby Vatten AB sker upptagning av lån externt hos kreditinstitut mot reverser som löper med 
ränta och amortering för samtliga nettoinvesteringar i VA-anläggningar som inte är internt finansierade.
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Skatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år och 
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt 
företagets bedömning skall betala till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de 
skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att 
fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande 
skatteeffekter i resultaträkningen. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas i resultat-
och balansräkningen.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i 
en anläggning byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya 
komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 

Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för 
avskrivningar och eventuella ned/uppskrivningar. Avskrivningar på anläggningstillgångar redovisas i 
resultaträkningen och belastar rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan från anskaffningstillfället.
Följande avskrivningstider har tillämpats

År
Inventarier 3-10
Maskiner 5-10
Tekniska anläggningar * 10-33
VA-ledningar ** 33-50
* Som tekniska anläggningar räknas exempelvis; pumpstationer, tryckstegringar, högreservoarer, brunnar, 
infiltrationsanläggningar 
** VA-ledningar är en tekniska anläggning och avskrivningstiden är beroende av om det är en; 
huvudledning, servisledning, områdesledning samt om mark eller sjöförlagd ledning.

Byggnader * (vattenverk och avloppsreningsverk)
Delas upp i komponenter i enlighet med K3; tak, stomme, grund, byggnadsanläggning. Anläggningens 
huvudsakliga funktion styr om anläggningen är att betrakta som en byggnad eller en produktionsanläggning. 
Syftet med byggnaden vid en produktionsanläggning är ett skal/skydd för att skydda produktionen, den 
tekniska anläggningen och utgör därmed byggnadsanläggning. 

År* andel i %
- tak 25 10-50
- stomme 50 5-35
- grund 50 5-20
- byggnadsanläggning 10-25 40-80
* Avskrivningstiden för byggnader övertagna från kommunen har anpassats till återstående nyttjandeperiod 
från tidpunkten vid övertagandet.

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, 
övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas 
bli betalt. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- eller utbetalningar.
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Not 2 Nettoomsättning

2018-01-01
-2018-08-31

2017-01-01
-2017-08-31

Anslutningsavgifter 82 896 71 196
Konsumtionsavgifter 21 133 383 21 918 389
Överuttag VA kollektivet -1 777 326 -3 876 350

Summa 19 438 953 18 113 235

Not 3 Kostnader från Gästrike Vatten AB

2018-01-01
-2018-08-31

2017-01-01
-2017-08-31

Kostnader för styrelsen 53 081 48 702
Inhyrd personal 6 118 058 4 998 269
Övriga kostnader enligt fördelningsnyckel
fastställd av Gästrike Vatten AB - 606 020

Summa 6 171 139 5 652 991

Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2018-01-01
-2018-08-31

2017-01-01
-2017-08-31

Ränteintäkter 2 774 4 643

Summa 2 774 4 643

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

2018-01-01
-2018-08-31

2017-01-01
-2017-08-31

Räntekostnader till kreditinstitut 382 586 336 249
Borgensavgifter till Älvkarleby kommun 123 593 128 725
Räntekostnader, övriga - 1 407

Summa 506 179 466 381
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Not 6 Byggnader och mark

2018-08-31 2017-08-31

Ingående anskaffningsvärden 10 624 642 10 624 642

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 624 642 10 624 642

Ingående avskrivningar -5 255 747 -4 837 328
Avskrivningar -278 946 -278 946

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 534 693 -5 116 274

Utgående restvärde enligt plan 5 089 949 5 508 368

Bokfört värde byggnader 3 581 399 3 999 818
Bokfört värde mark 1 508 550 1 508 550

5 089 949 5 508 368

Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2018-08-31 2017-08-31

Ingående anskaffningsvärden 94 408 642 89 258 693
Inköp 90 213 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 98 814 837 89 258 693

Ingående avskrivningar -30 149 718 -26 110 859
Avskrivningar -2 852 174 -2 681 679

Utgående ackumulerade avskrivningar -33 001 892 -28 792 538

Utgående restvärde enligt plan 65 812 945 60 466 155
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Not 8 Inventarier

2018-08-31 2017-08-31

Ingående anskaffningsvärden 4 180 895 4 180 895

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 180 895 4 180 895

Ingående avskrivningar -3 643 364 -3 476 175
Avskrivningar -111 460 -111 460

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 754 824 -3 587 635

Utgående restvärde enligt plan 426 071 593 260

Not 9 Pågående nyanläggningar materiella anläggningstillgångar

2018-08-31 2017-08-31

Ingående anskaffningsvärde 4 255 113 3 280 352
Inköp 191 319 1 567 916
Under året genomförda omfördelningar -4 315 982 -

Utgående anskaffningsvärde 130 450 4 848 268

Not 10 Uppskjutna skattefordringar

2018-08-31 2017-08-31

De uppskjutna skattefordringarna hänför sig till följande post:
Byggnader 269 099 277 324
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Not 11 Transaktioner med koncernföretag

2018-08-31 2017-08-31
Uppgifter om moderföretaget

Moderföretag i den största koncern där Älvkarleby Vatten AB är dotterföretag och 
koncernredovisning upprättas är Älvkarleby kommun, 212000-0258.

Moderföretag i den minsta koncern där Älvkarleby Vatten AB är dotterföretag och 
koncernredovisning upprättas är Gästrike Vatten AB, 556751-1661, Gävle.

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Andel av årets inköp och försäljning avseende företag inom Gästrike Vattenkoncernen.
Inköp (%) 39 39
Försäljning (%) 12 12

Fordringar (+) / Skulder (-) avseende närstående
Älvkarleby kommun, kort del långfristiga lån - -
Älvkarleby kommun, övriga fordringar/skulder -118 618 -128 725

Summa Älvkarleby kommun kort fordran/skuld -118 618 -128 725

Gästrike Vatten AB -272 063 -
Gävle Vatten AB - -
Hofors Vatten AB - -
Ockelbo Vatten AB - -

Summa Gästrike Vattenkoncernen kort fordran/skuld -272 063 -

Not 12 Kassa och bank

Beviljat belopp på checkräkningskredit hos Gävle kommun uppgår till 110 mnkr totalt för Gästrike 
Vattenkoncernen. I saldo för Kassa och bank ingår fordran på koncernkonto där Gävle kommun är 
kontohavare mot banken.

Not 13 Aktiekapital

Aktiekapitalet i Älvkarleby Vatten AB består av 100 st aktier med kvotvärde 1 000 kr.
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Not 14 Övriga avsättningar

2018-08-31 2017-08-31

Beräknade skadeståndsanspråk där VA-huvudmannen har 
strikt ansvar 202 024 -
Tvist med leverantör 700 000 -

Summa 902 024 0

Not 15 Skulder till kreditinstitut

2018-08-31 2017-08-31

Räntebärande skulder

 Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 59 025 000 61 625 000

Summa 59 025 000 61 625 000

 Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 2 600 000 2 600 000

2 600 000 2 600 000

Summa räntebärande skulder 61 625 000 64 225 000

Förfallotider
 Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen

Kommuninvest 9 350 000 -

Summa 9 350 000 0

Från och med 12 maj 2015 sker all upplåning som externt upptagna lån från kreditinstitut.
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Not 16 Övriga långfristig skulder

2018-08-31 2017-08-31

Periodiserade anslutningsavgifter

Ingående balans 2 323 189 1 091 019
Årets förändring 231 943 1 134 049

Redovisat värde 2 555 132 2 225 068

Intäkter från anslutningsavgifter intäktsförs med ca 13 % det första året och därefter ca 3 % per år.

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2018-08-31 2017-08-31

Upplupna räntekostnader 215 423 172 289
Upplupna kostnader 407 978 354 493
Kortfristig skuld VA-kollektivet 13 726 655 13 207 402

Summa 14 350 056 13 734 184
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