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1 Älvkarleby Kommun 

1.1 Vision och mål 

Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
bygger sin samverkan på en gemensam målsättning för fortsatt positiv utveckling i kommunen. 

Den politiska styrningen ska utgå från de 17 Globala målen för hållbar utveckling, Regionala målen samt 
Kommunfullmäktiges mål för kommunen. 

De 17 globala målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för 
alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för 
planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre 
dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

Prioriterade målområden inför 2020 är: 

Mål 4 God utbildning för alla 

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

Mål 10, Minskad ojämlikhet 

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion. 

 

Vision och Mål  

Tillsammans i Älvkarleby kommun.  

Kommunens förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling är goda. Här ska människor ha möjlighet att 
leva 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. 

Älvkarleby kommun befinner sig i en växande region. Vi är stolta över de värden och tillgångar vi har och 
vill stärka dessa och vår identitet ytterligare. 

Här finns möjlighet till boende i livets alla skeenden 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 användas på ett sätt som gynnar en långsiktigt hållbar välfärd. Vi föreslår inte några nya, 
ofinansierade reformer eller åtaganden, vi håller ordning i kommunens ekonomi och prioriterar välfärdens 
kärna. 
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Kärnvärdena Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, 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. 

Som medborgare i Älvkarleby ska du känna dig trygg och ha tilltro till samhället. Vi ska därför vara aktiva i 
trygghetsfrågor, arbeta förebyggande och ha en bra krisberedskap. 

 Kommunens alla mål ska uppnås genom prioriteringar och rätt ekonomiska analyser. 

 Medborgaren ska känna sig trygg och säker i Älvkarleby kommun. 

 

Regionala mål:  

 Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 80 procent år 2030. Ett delmål på 
75 % ska uppnås år 2020. 

Kommunala mål:  

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 ett starkare utbildningssystem 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. Vårt långsiktiga mål är att 100 % är behöriga till gymnasiet. 

 Vi ska höja utbildningsnivån i kommunen och öka behörigheten till gymnasiet med målet att  
100 % ska vara behöriga till gymnasiet. Inom 5 år ska minst 90 % av eleverna vara behöriga till 
gymnasiet och övriga i annan sysselsättning. 

 Våra vuxenutbildningar ska matcha individens och arbetsmarknadens behov. 

 

Regionala mål:  

 I Uppsala län ska andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år överstiga 80 % år 2020. 

Kommunala mål:  

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. 

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 mm. 

 Minskad arbetslöshet och minskat ekonomiskt utanförskap. Fler än 80 % sysselsatta i åldern 20-
64 år. 

 Ungdomsarbetslösheten ska understiga 5,7 % 
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 Kommunen ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och årligen förbättra sitt kostnadsläge 
gentemot standardkostnaderna. 

 För att kommunen ska klara framtida kompetensförsörjning ska kommunen erbjuda heltid för 
anställda som så önskar. 

 

Regionala mål:  

 Antalet resor i kollektivtrafiken ska fördubblas till år 2020 och kollektivtrafikens marknadsandel av 
motoriserade resor ska fördubblas till år 2030. 

 Antal nystartade företag per år ska överstiga 13 företag per 1000 inv. år 2020. 

 Minst 90 procent av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna till snabbt och 
kapacitetsstarkt bredband minst 100 Mb/sek till 2020. Till 2030 ska 100 % vara uppnått. 

Kommunala mål:  

Vi vill att antalet invånare ska fortsätta öka. En ökad befolkning är viktigt för att kommunen ska utvecklas 
och möjliggör en kvalitativ välfärd. Ett mer varierat utbud av bostäder och upplåtelseformer behövs för att 
öka rörligheten på bostadsmarknaden och stärka kommunens attraktionskraft. 

För vårt samhälles utveckling är det betydelsefullt med ett starkt näringsliv. Kommunen behöver lägga 
grunden för en mer robust arbetsmarknad genom fler växande företag. 

Kommunens alla verksamheter ska präglas av kvalitet, trygghet och bra bemötande för alla invånare och 
företag. 

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

 5 nyregistrerade företag per 1000 invånare årligen 

 Positiv befolkningsökning på minst 30 nya invånare per år. 

 Minst 90 % av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt 
bredband minst 100 Mb/sek till 2020. Till 2030 ska 100 procent vara uppnått 

 Vi vill att fler upptäckter och besöker Älvkarleby kommun. Vi skall främja besöksnäringen och 
synliggöra våra kultur- och naturvärden. 

 

Kommunala mål:  

Vi vill skapa förutsättningar för ökad jämlikhet. Kommunens demokratiarbete ska vara framåtblickande 
och innovativt. Resurser måste riktas till att utveckla nya dialogformer med syftet att få ett så stort och 
brett deltagande som möjligt med särskilt fokus på att öka deltagandet där det idag är lågt. Kommunens 
närvaro i sociala medier och andra digitala kanaler är viktig. 

De politiska partierna och deras förtroendevalda utgör grunden i den representativa demokratin. De 
förtroendevalda ska ges goda förutsättningar för sitt arbete så att demokratin kan fungera. 

Jämlikhet i Älvkarleby betyder bland annat att alla ska ha likvärdig service och jämlikt bemötande oavsett 
bostadsort, ålder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, 
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etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Ingen ska lämnas efter, och ingen ska hållas 
tillbaka. 

 Kommunen ska skapa förutsättningar för boende i livets alla skeenden. 

 Vi ska vara en arbetsgivare som främjar god arbetsmiljö och våra medarbetare ska ges 
delaktighet och inflytande på våra arbetsplatser. 

 Vård och omsorg ska präglas av god kvalité med individens behov i fokus och för ett värdigt liv. 

 Minska digitalt utanförskap och öka digital delaktighet. 

 Barn och ungdomars livsvillkor ska vara i fokus 

 

Kommunala mål:  

För att ställa om till en grön ekonomi och för att nå en hållbar utveckling i Sverige och i Älvkarleby krävs 
hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Varor och tjänsters negativa påverkan på klimat, miljö 
och människors hälsa måste minska. Därför måste produktionen använda resurser effektivt, ta hänsyn till 
ekosystemtjänster och minska omgivningens påverkan från farliga kemikalier. 

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. 

 Upphandlingar och inköp ska präglas av närhet och ekologisk hållbarhet. 

 Kommunens arbetsmiljö ska säkerställa ett hållbart arbetsliv så arbetsrelaterad sjukfrånvaro ej 
uppstår. 

 Kultur och föreningsverksamhet som stärker människors gemenskap och minskar utanförskap 
och ensamhet. 

 Beslut som fattas ska vara hållbara. 

 Främja hållbar mobilitet genom bl. a. trygga och säkra gång- och cykelvägar både mellan och i 
kommunens samhällen och med fokus på gång- och cykelvägar till tågstationerna i kommunen. 
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1.2 Förvaltningsberättelse 

1.2.1 Väsentliga händelser och framtid 

För kommunen är den enskilt viktigaste händelsen hittills under år 2020 den pågående pandemin Covid-
19. Händelsen har påverkat hela kommunen, men framförallt Omsorgsnämnden och i viss mån 
Kommunstyrelsen. Eftersom vi fortfarande är mitt i pandemin så är osäkerheten om framtiden högst 
osäker. Staten är generös med ekonomiska ersättningar och det har hittills mer än väl kompenserat för 
ökade kostnader och skattebortfall. Hur det kommer att se ut framgent är svårt att bedöma men 
kommunen strävar efter att nå god ekonomisk hushållning under det kommande året. 

1.2.2 God ekonomisk hushållning 

Kommunen strävar efter god ekonomisk hushållning och har det som ett av de ekonomiska målen 
beslutade av kommunfullmäktige. Kravet är att kommunens verksamhet skall generera ett plus på 2 % 
relativt kommunens totala intäkter. Kommunen förväntas inte nå målet för helår 2020. 

1.2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

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* 

I världsekonomin sker just nu en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning till följd av 
Corona pandemin. Den svenska ekonomin, som försvagades redan 2019, drabbas nu av både sjunkande 
inhemsk efterfrågan och fallande export. I nuläget är alla konjunkturbedömningar ytterst osäkra, vilket inte 
minst märks på de stora variationerna i BNP-prognoser från olika bedömare. SKR väljer som flertalet 
andra bedömare att göra en kalkyl, i stället för den sedvanliga prognosen. Beräkningen baseras på ett 
relativt positivt scenario, som innebär att smittspridningen i landet antas kulminera i mitten av sommaren 
för att sedan mattas av mot slutet av sommaren. Den scenariobeskrivning som används är ett ekonomiskt 
beräkningsantagande och inte någon medicinsk eller epidemiologisk bedömning av läget. 

Coronaviruset har på kort tid ändrat förutsättningarna för hela samhället, inte minst för vård och omsorg. 
Det krävs snabbt agerande på alla nivåer, förändrad styrning och samverkan, utveckling av nya lösningar 
etc. Trots att vi fortfarande är mitt i den kan det ändå redan nu finnas skäl att ställa frågan vad man kan 
lära av den krisen inför framtiden. 

Kommunerna och regionerna har påverkats mycket starkt av pandemin. De har också agerat skyndsamt 
och kraftfullt för att hindra smittspridning och för att kunna möta vårdbehovet hos patienter med covid-19. 

Ekonomirapporten, 

Redan under 2019 präglades svensk arbetsmarknad av en försvagad konjunktur med en minskning av 
antalet arbetade timmar, som är basen i kommunernas och regionernas skatteunderlag. Under 2020 
räknar vi med att arbetade timmar faller med över 5 procent och att arbetslösheten ökar drygt 2 
procentenheter till knappt 9 procent och väntas öka till 9,3 procent under 2021. 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin     

Procentuell förändring om inte annat anges       

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

BNP 2,1 1,2 -4,9 1,7 3,8 3,8 

Sysselsättning, arbetade timmar 1,8 -0,3 -5,5 1,6 2,3 1,6 

Relativ arbetslöshet, % av arbetskraften 6,3 6,8 8,9 9,3 8,3 8,1 

Timlön, nationalräkenskaperna 2,7 3,9 6,3 0,2 2,3 2,5 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,6 2,6 2,3 2,2 2,3 2,5 
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Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin     

Inflation, KPIF-KS 2,1 1,7 0,5 0,8 1,6 2,0 

Inflation, KPI 2,0 1,8 0,5 0,7 1,8 2,4 

Realt skatteunderlag 1,0 1,1 1,2 0,3 0,3 1,0 

Befolkning 15–74 år 0,8 0,7 0,4 0,5 0,4 0,4 

Trots att vi utgår från ett relativt positivt scenario kommer lågkonjunkturen att dröja sig kvar och det tar 
ända fram till 2023 innan arbetsmarknaden är i balans igen. Det krävs dock att såväl BNP som 
sysselsättning stiger relativt snabbt för att nå dit. Den minskande sysselsättningen gör att hela summan 
av utbetalda löner i riket blir lägre 2020 än 2019, något som inte har inträffat sedan 1990-talskrisen. 
Effekten blir att skatteunderlaget ökar ytterst långsamt 2020, med 0,9 procent (1,3 procent exklusive 
regelförändringar), vilket kan jämföras med 2009, under finanskrisen, då skatteunderlaget ökade med 1,2 
procent (1,7 procent exklusive regelförändringar). Ökningen av skatteunderlaget ska täcka kostnaderna 
för både ökade priser och löner samt en växande befolkning med ökade välfärdsbehov. 
Skatteunderlagets långsamma ökning innebär en real urholkning av skatteintäkterna per invånare. 

* Källa: Ekonomirapporten SKR Maj 2020 

  

Skatteprognos Älvkarleby kommun 

Mnkr 2020 2021 2022 

20190823 561,4 582,8 597,9 

20200213 578,8 598,2 612,2 

20200429 583,1 595,8 608,1 

20200825 596,0 594,3 607,7 

 Periodens resultat och budgetutfall 

För perioden januari-augusti redovisas ett resultat på 21,7 mnkr (miljoner kronor). (Motsvarande period 
2019 redovisades 16,6 mnkr). 2019 blev årsresultatet - 9,9 mnkr. 

Verksamheternas nettokostnader för perioden uppgick till 373,7 mnkr (354,7 mnkr), vilket motsvarar en 
förbrukning på 63 % (64 %) av årsbudgeten. Den linjära riktpunkten (8/12-delar av årsbudgeten) är 67 %. 
Samtliga nämnder, (KS 61 %, SBN 41 %, Utb. 66 %), ligger under riktpunkten förutom Omsorgsnämnden 
som ligger på riktpunkten, (74 %). 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 
historiskt sett är kostnadsmässigt extra belastande. 

Prognos resultat och budgetutfall helår 

Prognostiserat resultat för 2020 uppgår till plus 0,0 mnkr, att jämföra med budgeterat resultat på plus 5,2 
mnkr. 

Nämnderna, inkl. driftprojekt, prognostiserar en budgetavvikelse på - 23,6 mnkr, och med 
finansförvaltningens överskott på 18,4 mnkr hamnar budgetavvikelsen på -5,2 mnkr. 

 Omsorgsnämnden prognostiserar ett budgetunderskott för helåret på 18,8 mnkr för hela 2020. 
Detta innebär en förbättring av föregående prognos med 9 mnkr varav ca 5 mnkr är ersättning för 
Corona-kostnader 

 Vård och omsorg beräknas göra ett budgetunderskott på 17,8 mnkr främst relaterat till högre 
personalkostnader än budgeterat. Individ- och familjeomsorgen, IFO, prognostiserar ett 
underskott på 1,0 mnkr. Huvudorsak till detta är köp av verksamhet. 

 Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott med 12,2 mnkr vilket är en förbättring med 2,4 
mnkr mot föregående prognos.  

 Samhällsbyggnadsnämndens prognostiserar ett överskott på 4,7 tkr. 

 Årsprognosen för kommunstyrelsen inkl. revisionen prognostiserar ett överskott på 2,6 mnkr mot 
budget. 

 Finansförvaltningens prognos för året signalerar ett nettoöverskott 18,4 mnkr som främst är 
hänförbart till ökade skattebidrag som överkompenserar för bortfallet av skatteunderlag relaterat 
till Corona. 

För utförligare information hänvisas till verksamhetsberättelserna. 
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Finansiella mål 

Kommunfullmäktige har fastställt följande finansiella mål för 2020: 

* 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: Helårsprognosen pekar på ett resultat på 0,0 % av skatter och bidrag. 

* Soliditeten inklusive pensionsåtaganden och övriga avsättningar ska öka med minst 1 %-enhet årligen. 

Uppfyllelse: Soliditeten vid årsskiftet beräknas 0 % (2019-12-31 - 2 %). 

* Likvida medel ska i genomsnitt uppgå till 15 mnkr. 

Uppfyllelse: 2020-08-31: 67,9 mnkr, (2019-08-31: 51,8 mnkr). Bedömningen är, att målet kommer att nås 
och kanske överskridas. 

* Investeringar ska vara självfinansierade, långsiktiga strategiska investeringar undantages 

Uppfyllelse: Helårsprognosen pekar på en självfinansieringsgrad på 90 %. Målet kommer eventuellt att 
nås 

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 

För beskrivning av uppfyllelse av fullmäktiges mål och uppdrag hänvisas till verksamhetsberättelsen. 

Investeringar 

Investeringsbudgeten 2020, inkl. överflyttat för Tallmon som ej behövts, uppgår totalt till 113,8 mnkr. 
Under perioden har 21,8 mnkr förbrukats och prognosen är 28,1 mnkr. 

Anläggningslån 

Vid senaste årsskiftet uppgick skulden för anläggningslån till 437,6 mnkr (kort plus lång skuld). Per 31 
augusti hade skulden minskat till 428,0 mnkr. 

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 i det senaste årsbokslutet utnyttjat Resultatutjämningsreserven, (RUR), som efter det 
ligger på 14,8 mnkr (2020-12-31 26,0 mnkr) 

Kommunala bolag 

AB Älvkarlebyhus 

För utförligare information hänvisas till Älvkarlebyhus verksamhetsberättelsen. 

Älvkarleby Vatten AB 

För utförligare information hänvisas till Älvkarleby Vattens verksamhetsberättelse. 

1.2.4 Balanskravsresultatet 

Nedan följer en beräkning av balanskravsresultatet (belopp i tkr) 2019 2020 (prognos) 

Årets resultat enligt resultaträkning -9 927 20 

- Samtliga realisationsvinster -3 686 -1 184 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 2 621  

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0  

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -130 39 

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0  

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -11 222 -1 125 

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0  

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 11 222 1 125 

Balanskravsresultat 0 0 
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1.3 Ekonomiska sammanställningar 

1.3.1 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 till marknadsvärde. 

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 R2. 

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 marknadsvärdet. 

Pensioner  

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS19. 

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

Sammanställd redovisning  

Kommunen gör en sammanställd redovisning för koncernen enligt RKR R16. 
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Komponentredovisning 

Kommunen följer rekommendation från RKR (RKR R:4) gällande komponentredovisning. 
Komponentredovisning ska ske på alla 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 det har anskaffats. Kapitalet används till olika slags tillgångar 
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. 
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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. 
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1.3.2 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 tillgången fördelas över 
det antal år som avskrivningstiden är vald att ske. En maskin som köptes för t ex 100 000 kronor och 
avskrivningen sker på fem år, blir avskrivningen 20 000 kronor år (100 000/5). 

Avsättning  

Pengar sätts av för en skuld som uppstått men som ännu inte behöver betalas. Denna reservation görs 
för t ex skatteskulder som ska betalas. Vanligt är 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. 

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. 
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Omsättningstillgång  

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

Resultaträkning  

Visar intäkter och kostnader för kommunen under det gångna året. Utvisar om det är vinst eller 
förlustresultat för räkenskapsåret. 

Rörelsekapital  

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 

Soliditet  

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

Tkr  

Tusental kronor 
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1.3.3 Resultaträkning inkl. koncernen 

Resultaträkning (tkr) 

  

Not Utfall 
kommun 

Utfall 
koncern 

Utfall 
kommun 

Utfall 
koncern 

Årsprognos 
kommun 

Årsbudget 
kommun 

Avvikelse 
mot 

budget 

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

  2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 

Verksamhetens 
intäkter 1 69 841 135 637 61 583 125 530 84 160 64 737 19 423 

Verksamhetens 
kostnader 2 -420 431 -468 227 -419 413 -464 589 -653 146 -607 593 -45 553 

Avskrivningar 3 -11 231 -22 123 -15 881 -27 222 -25 231 -25 451 220 

Verksamhetens 
nettokostnader  -361 822 -354 713 -373 711 -366 281 -594 217 -568 307 -25 910 

         

Skatteintäkter 4 294 992 294 992 292 870 292 870 440 310 468 758 -28 448 

Generella 
statsbidrag och 
utjämning 5 83 762 83 762 103 796 103 796 155 692 106 922 48 770 

Verksamhetens 
resultat  16 932 23 672 22 955 30 385 1 785 7 373 -5 588 

         

Finansiella 
intäkter 6 1 221 1 222 841 1 322 1 225 1 025 200 

Finansiella 
kostnader 7 -1 515 -3 585 -2 186 -4 810 -2 990 -3 155 165 

         

Resultat före 
extraordinära 
poster  16 638 21 677 21 610 26 896 20 5 243 -5 223 

         

Extraordinära 
intäkter  0 0 0 0 0 0 0 

Extraordinära 
kostnader  0 0 0 0 0 0 0 

         

Årets resultat  16 638 21 308 21 610 26 896 20 5 243 -5 223 
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1.3.4 Balansräkning inkl. koncernen 

Balansräkning (tkr) 

  Not Kommunen Kommunen Kommunen Koncernen 

  2019-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2020-08-31 

TILLGÅNGAR      

      

Anläggningstillgångar      

Immateriella 
anlägningstillgångar 8 1 496 1 444 1 470 1 470 

Materiella 
anläggningstillgångar      

Mark, byggn och tekniska 
anl. 9 451 027 495 330 501 404 944 252 

Maskiner och inventarier 10 9 941 16 440 16 132 17 375 

Finansiella 
anläggningstillgångar 11 44 936 44 934 42 630 37 204 

Summa 
anläggningstillgångar  507 400 558 148 561 636 1 000 301 

      

Omsättningstillgångar      

Exploateringsfastigheter 
m.m. 12 3 752 8 424 11 053 11 053 

Fordringar 13 50 421 50 895 43 549 46 443 

Kortfristiga placeringar 14 1 176 1 282 1 242 1 242 

Kassa och bank 15 43 089 51 811 67 874 80 296 

Summa 
omsättningstillgångar  98 437 112 412 123 717 139 033 

      

SUMMA TILLGÅNGAR  605 837 670 559 685 353 1 139 334 
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EGET KAPITAL , 
AVSÄTTNINGAR, 
SKULDER      

      

Eget kapital      

Ingående värde  162 716 162 716 163 911 163 969 

Reservfond  0 0 0 70 000 

Uppskrivningsfond  0 0 0 386 

Balanserat resultat  0 0 0 94 257 

Aktieägartillskott  0 0 0 1 296 

Resultatutjämningsreserv  25 967 25 967 14 845 14 845 

Årets resultat  16 638 -9 927 21 610 26 896 

Summa eget kapital 16 205 321 178 756 200 366 371 649 

      

Avsättningar      

Pensioner 17 53 153 54 050 56 775 56 775 

Övriga avsättningar 18 196 196 196 1 838 

Summa avsättningar  53 349 54 246 56 971 58 613 

      

Skulder      

Långfristiga skulder 19 257 627 324 210 333 034 583 521 

Kortfristiga skulder 20 89 539 113 347 94 982 125 552 

Summa skulder  347 166 437 557 428 015 709 072 

      

SUMMA EGET KAPITAL      

AVSÄTTNINGAR, 
SKULDER  605 837 670 559 685 353 1 139 334 

      

PANTER OCH 
ANSVARSFÖRBINDELSER      

      

Panter och därmed jämförliga 
säkerheter   Inga Inga Inga 

Pensionsförpliktelser 21  193 765 193 571 193 571 

Övriga ansvarsförbindelser 22  212 052 254 109 4 375 
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1.3.5 Noter inkl. koncernen, tkr 

Not 1 

  Kommun Koncern Kommun Koncern 

Verksamhetens intäkter 
Jan-Aug 

2019 
Jan-Aug 

2019 
Jan-Aug 

2020 
Jan-Aug 

2020 

Försäljningsintäkter 397 1 612 928 2 069 

Taxor och avgifter 11 635 30 772 11 427 29 348 

Hyror och arrenden 4 589 49 896 5 206 49 978 

Bidrag 46 803 46 939 37 758 37 871 

Försäljning av verksamhet och entreprenader 2 849 2 849 4 808 4 808 

Försäljning av exploateringsfastigheter 0 0 532 532 

Försäljning av anläggningstillgångar 3 568 3 568 923 923 

Summa 69 841 135 636 61 582 125 529 

Not 2 

  Kommun Koncern Kommun Koncern 

Verksamhetens kostnader 
Jan-Aug 

2019 
Jan-Aug 

2019 
Jan-Aug 

2020 
Jan-Aug 

2020 

Produktionskostnader 0 -6 391 0 -5 629 

Personalkostnader -249 210 -258 184 -267 229 -275 176 

Bidrag -19 253 -19 253 -17 694 -17 694 

Köp av verksamhet -85 176 -85 176 -71 977 -71 977 

Lokalkostnader -23 697 -15 342 -20 265 -12 308 

Kostnader transportmedel inkl. leasing -3 715 -5 168 -3 821 -5 022 

Förbrukning material/inv -9 334 -34 033 -11 849 -36 510 

Övriga främmande tjänster -17 878 -17 878 -15 380 -19 527 

Övriga kostnader -12 169 -26 803 -11 198 -20 746 

Summa -420 431 -468 227 -419 413 -464 589 

Not 3 

  Kommun Koncern Kommun Koncern 

Avskrivningar 
Jan-Aug 

2019 
Jan-Aug 

2019 
Jan-Aug 

2020 
Jan-Aug 

2020 

Immateriella anläggningstillgångar -337 -337 -269 -269 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar -9 269 -19 646 -13 971 -24 756 

Maskiner och inventarier -1 625 -2 140 -1 641 -2 197 

Summa -11 231 -22 123 -15 881 -27 222 

Not 4 

  Kommun Koncern Kommun Koncern 

Skatteintäkter 
Jan-Aug 

2019 
Jan-Aug 

2019 
Jan-Aug 

2020 
Jan-Aug 

2020 

Preliminära medel för januari-augusti 297 709 297 709 297 196 297 196 

Preliminär slutavräkning korrigering föregående år 414 414 -2 008 -2 008 

Preliminär slutavräkning innevarande år -3 132 -3 132 -2 318 -2 318 

Summa 294 992 294 992 292 870 292 870 
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Not 5 

  Kommun Koncern Kommun Koncern 

Generella statsbidrag och utjämning Jan-Aug 2019 Jan-Aug 2019 Jan-Aug 2020 Jan-Aug 2020 

Inkomstutjämning 64 999 64 999 71 646 71 646 

Strukturbidrag 0 0 0 0 

Kostnadsutjämning 6 818 6 818 9 264 9 264 

Regleringsavgift 4 372 4 372 6 447 6 447 

Avgift för LSS utjämning -11 220 -11 220 -11 711 -11 711 

Fastighetsavgift 14 522 14 522 14 456 14 456 

Generella bidrag 4 271 4 271 13 694 13 694 

Summa 83 762 83 762 103 796 103 796 

Not 6 

  Kommun Koncern Kommun Koncern 

Finansiella intäkter Jan-Aug 2019 Jan-Aug 2019 Jan-Aug 2020 Jan-Aug 2020 

Räntor på likvida medel och utlåning 149 150 188 190 

Utdelning på aktier och andelar 1 047 1 047 694 694 

Borgensavgift 0 0 -41 437 

Övriga finansiella intäkter 25 25 0 0 

Summa 1 221 1 222 841 1 322 

Not 7 

Finansiella kostnader 

 

Kommun 

Jan-Aug 2019 

 

Koncern 

Jan-Aug 2019 

 

Kommun 

Jan-Aug 2020 

 

Koncern 

Jan-Aug 2020 

Räntekostnader -249 -1 776 -718 -2 314 

Ränta pensionsavsättning -1 215 -1 215 -1 001 -1 001 

Dröjsmålsräntor -3 -10 -23 -26 

Övriga finansiella kostnader -48 -584 -39 -1 065 

Förlust avyttr./värdering finansiella anl.tillg.   -405 -405 

Summa 0 0 -2 186 -4 810 

Not 8 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Immateriella anläggningstillgångar 2019-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2020-08-31 

Ingående värde 1 758 1 758 1 444 1 444 

Årets investeringar 75 158 295 295 

Avskrivningar -337 -472 -269 -269 

Nedskrivningar 0 0 0 0 

Försäljningar 0 0 0 0 

Utgående värde immateriella tillgångar 1 496 1 444 1 470 1 470 
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Not 9 

Materiella anläggningstillgångar 
Kommun    

2019-08-31 
Kommun                                      

2019-12-31 
Kommun                                       

2020-08-31 
Koncern                                        

2020-08--31 

Markreserv     

Ingående värde 16 544 16 544 16 520 18 029 

Periodens investeringar 1 1 0 0 

Avskrivningar -1 -2 -1 -1 

Försäljningar -22 -23 -33 -33 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Omklassificering 0 0 0 0 

Utgående värde 16 521 16 520 16 486 17 995 

     

Verksamhetsfastigheter     

Ingående värde 302 762 302 762 416 855 419 877 

Periodens investeringar 82 587 126 874 16 985 16 985 

Avskrivningar -7 326 -10 998 -11 823 -12 102 

Försäljningar -1 783 -1 783 -46 -46 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Utgående värde 376 240 416 855 421 971 424 714 

     

Publika fastigheter     

Ingående värde 41 068 41 068 47 654 47 654 

Periodens investeringar 4 978 9 306 2 540 2 540 

Avskrivningar -1 779 -2 719 -1 960 -1 960 

Försäljningar 0 0 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Utgående värde 44 267 47 654 48 234 48 234 

     

Fastigheter för annan verksamhet     

Ingående värde 5 419 5 419 6 688 283 816 

Periodens investeringar 1 132 1 523 599 867 

Avskrivningar -163 -253 -187 -7 713 

Försäljningar 0 0 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Omklassificering 0 0 0 0 

Utgående värde 6 386 6 688 7 100 276 970 

     

Exploateringsmark     

Ingående värde 7 640 7 640 7 613 7 613 

Periodens investeringar 0 0 0 0 

Avskrivningar 0 0 0 0 

Försäljningar -27 -27 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Omklassificering 0 0 0 0 

Utgående värde 7 613 7 613 7 613 7 613 
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Materiella anläggningstillgångar 
Kommun    

2019-08-31 
Kommun                                      

2019-12-31 
Kommun                                       

2020-08-31 
Koncern                                        

2020-08--31 

Tekniska anläggningar     

Ingående värde 0 0 0 66 033 

Periodens investeringar 0 0 0 2 817 

Avskrivningar 0 0 0 -2 981 

Försäljningar 0 0 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Utgående värde 0 0 0 65 869 

     

Pågående ny-, till- och ombyggnad     

Ingående värde 0 0 0 48 750 

Periodens investeringar 0 0 0 54 109 

Avskrivningar 0 0 0 0 

Försäljningar 0 0 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Utgående värde 0 0 0 102 859 

     

Summa mark, byggnader och tekniska 
anläggningar     

Ingående värde 373 432 373 432 495 330 891 772 

Periodens investeringar 88 698 137 703 20 124 77 318 

Avskrivningar -9 269 -13 972 -13 971 -24 757 

Försäljningar -1 833 -1 833 -80 -79 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Omklassificering 0 0 0 0 

Summa utgående värde 451 027 495 330 501 403 944 252 
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Not 10 

Maskiner och inventarier 
Kommun                         

2019-08-31 
Kommun                                      

2019-12-31 
Kommun                            

2020-08-31 
Koncern                             

2020-08-31 

Maskiner     

Ingående värde 1 300 1 300 2 012 2 012 

Periodens investeringar 0 1 132 407 407 

Avskrivningar -309 -420 -253 -253 

Försäljningar 0 0 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Utgående värde 991 2 012 2 166 2 166 

     

Inventarier     

Ingående värde 6 714 6 714 12 828 13 778 

Periodens investeringar 2 427 8 198 779 936 

Avskrivningar -1 312 -1 989 -1 385 -1 710 

Försäljningar -95 -95 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 -14 

Utgående värde 7 734 12 828 12 222 12 990 

     

Bilar och andra transportmedel     

Ingående värde 15 15 13 719 

Periodens investeringar 0 0 0 0 

Avskrivningar -2 -3 -1 -231 

Försäljningar 0 0 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Utgående värde 14 13 12 488 

     

Förbättringsutg.annans fastighet     

Ingående värde 63 63 60 60 

Periodens investeringar 0 0 0 0 

Avskrivningar -2 -4 -2 -2 

Försäljningar 0 0 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Utgående värde 62 60 58 58 

     

Konst     

Ingående värde 500 500 1 527 1 527 

Periodens investeringar 641 1 027 147 147 

Avskrivningar 0 0 0 0 

Försäljningar 0 0 0 0 

Nedskrivning 0 0 0 0 

Utgående värde 1 141 1 527 1 674 1 674 

     

Summa maskiner, inventarier m.m     

Ingående värde 8 593 8 593 16 440 18 096 

Periodens investeringar 3 067 10 356 1 333 1 490 
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Maskiner och inventarier 
Kommun                         

2019-08-31 
Kommun                                      

2019-12-31 
Kommun                            

2020-08-31 
Koncern                             

2020-08-31 

Avskrivningar -1 625 -2 415 -1 641 -2 196 

Försäljningar -95 -95 0 0 

Nedskrivningar 0 0 0 -14 

Summa utgående värde 9 941 16 440 16 132 17 375 

Not 11 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Finansiella anläggningstillgångar 2019-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2020-08-31 

Aktier och andelar     

Andel i HBV Förening 40 40 40 80 

Andel i Inera 43 43 43 43 

FSF AB 2 300 2 300 0 0 

Aktier i Bionär 28 135 28 135 28 135 28 135 

Aktier i AB Älvkarlebyhus 5 000 5 000 5 000 0 

Älvkarleby Vatten AB 1 1 1 0 

Gästrike Vatten AB 500 500 500 500 

Summor aktier och andelar 36 018 36 018 33 718 28 757 

     

Obligationer och värdepapper     

Revers Gästrike Räddningstjänst 777 777 777 777 

Kommuninvest förlagslån 1 588 1 588 1 588 1 588 

Summor obligationer och värdepapper 2 365 2 365 2 365 2 365 

     

Långfristiga fordringar     

Avbet.plan IFO 10 8 4 4 

Kommuninvest 5 543 5 543 5 543 5 543 

Revers Älvkarleby Vatten AB 1 000 1 000 1 000 0 

Uppskjuten skattefordran 0 0 0 535 

Summor långfristiga fordringar 6 553 6 551 6 547 6 082 

     

Summa finansiella anläggningstillgångar 44 936 44 934 42 630 37 204 

Not 12 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Exploateringsfastigheter m.m. 2019-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2020-08-31 

Exploateringsfastigheter     

Ingående värde 3 483 3 483 8 424 8 424 

Investering under året 269 5 292 4 182 4 182 

Försäljning 0 -351 -1 553 -1 553 

Omklassificering 0 0 0 0 

Utgående värde exploateringsfastigheter 3 752 8 424 11 053 11 053 

     

Utgående värde exploateringsfastigheter 
m.m. 3 752 8 424 11 053 11 053 
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Not 13 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Fordringar 2019-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2020-08-31 

Kundfordringar 1 423 4 477 3 554 5 230 

Fordringar hos anställda 150 128 122 122 

Kortfristig del av långfristig fordran 10 9 6 6 

Fordringar hos staten 22 986 21 432 19 953 21 122 

Andra kortfristiga fordringar 840 4 2 298 2 300 

Förutbetalda kostnader 19 121 12 953 12 490 12 269 

Upplupna intäkter 5 892 11 892 5 126 5 394 

Upplupna ränteintäkter 0 0 0 0 

Summa fordringar 50 421 50 895 43 549 46 443 

 

Not 14 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Kortfristiga placeringar 2019-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2020-08-31 

Aktier och andelar 1 175 1 281 1 242 1 242 

Obligationer och förlagsbevis 1 1 0 0 

Summa kortfristiga placeringar 1 176 1 282 1 242 1 242 

Not 15 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Kassa och bank 2019-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2020-08-31 

Kontantkassa 2 23 3 3 

Bank 43 087 51 787 67 871 80 293 

Summa kassa och bank 43 089 51 810 67 874 80 296 

Not 16 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Eget kapital 2019-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2020-08-31 

Ingående eget kapital 162 716 162 716 163 911 163 969 

Reservfond 0 0 0 70 000 

Uppskrivningsfond 0 0 0 386 

Balanserat resultat 0 0 0 94 257 

Resultatutjämningsreserv 25 967 25 967 14 845 14 845 

Aktieägartillskott 0 0 0 1 296 

Periodens resultat 16 638 -9 927 21 610 26 896 

Utgående eget kapital 205 321 178 756 200 366 371 649 
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Not 17 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Pensioner 2019-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2020-08-31 

Avsatt till pensioner 42 444 42 853 37 436 37 436 

Avsatt till pensioner förtroende valda 954 994 8080 8 080 

Avsatt till särskild avtalspension, 
visstidspension  301 175 175 

Löneskatt, 24, 26 %, på pensionsavs. enligt 
ovan 9755 9902 11084 11084 

Summa avsatt till pensioner 53 153 54 050 56 775 56 775 

 

Not 18 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Övriga avsättningar 2019-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2020-08-31 

Medfinansiering citybanan 2 648 2 648 2 648 2 648 

Utbetalning 2014/2015/2016/2017 -2 459 -2 459 -2 459 -2 459 

Återbetalning 2017 7 7 7 7 

Latent skatt på obeskattade reserver 0 0 0 104 

Uppskjuten skatt temporära 
skillnader/underskottsavdrag 0 0 0 1 498 

Tvist med leverantör 0 0 0 0 

Ber. skadeståndsanspr. 0 0 0 40 

Summa övriga avsättningar 196 196 196 1 838 

Not 19 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Långfristiga skulder 2019-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2020-08-31 

Kommuninvest 251 800 318 300 311 550 558 285 

Periodiserad anslutningsavgift 0 0 0 3 752 

Skuld för investeringsbidrag 6 136 6 320 22 216 22 216 

Upplösning av investeringsbidrag -309 -410 -732 -732 

Summa långfristiga skulder 257 627 324 210 333 034 583 521 
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Not 20 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Kortfristiga skulder 2019-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2020-08-31 

Kortfristig del av långfristig upplåning 3 000 9 000 9 000 12 368 

Leverantörsskulder 23 294 30 305 11 697 18 392 

Momsskuld 39 0 0 2 955 

Personalens källskatter, arbetsgivaravgifter 
m.m. 13 209 13 088 14 086 14 734 

Skulder till staten 1 247 816 2 002 2 090 

Övriga kortfristiga skulder 39 1 735 1 042 4 409 

Upplupna löner inkl. personalomkostnader 4 474 5 029 4 990 5 033 

Upplupna semesterlöner inkl. 
personalomkostnader 6 015 16 537 9 825 10 727 

Upplupen pension individuell del inkl. 
löneskatt 10 839 14 724 11 025 11 561 

Upplupna räntekostnader 89 133 48 408 

Förutbetalda skatteintäkter 3 291 4 368 8 341 15 252 

Övriga interimsskulder 24 003 17 612 22 927 27 624 

Summa kortfristiga skulder 89 539 113 347 94 983 125 553 

 

Not 21 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Ansvarsförbindelser pensioner 2019-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2020-08-31 

Ingående pensionsskuld  160 590   

Ränteuppräkning  1 062   

Basbeloppsuppräkning  3 530   

Utbetalningar  -9 019   

Sänkning av diskonteringsränta  0   

Aktualisering  0   

Övrig post  -183   

Ansvarsför. förtroendevald som inte ingår i 
ord. pensionsberäkning 

 -45   

Ansvarsförbindelse per 31 december  155 935 155 779 155 779 

Löneskatt 24,26 %  37 830 37 792 37 792 

Summa ansvarsförbindelser pensioner  193 765 193 571 193 571 

Aktualiseringsgrad vid beräkning av 
ansvarsförbindelse 

 95 % 98 % 98 % 
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Not 22 

  Kommun Kommun Kommun Koncern 

Borgensförbindelser 2019-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2020-08-31 

Kommunala bolag  207 858 249 915 0 

Kommunalt förlustansvar 40 % av 
låneskulden 

 9 9 9 

Bostadsrättsföreningar  4 003 4 003 4 003 

Övriga borgensförbindelser  182 182 182 

Fastigo    181 

Summa borgensförbindelser  212 052 254 109 4 375 
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1.3.6 Nämndernas resultat, driftredovisning 

Driftredovisning (tkr) 

  Redovisning Redovisning Redovisning Prognos Avvikelse mot 

 jan-aug 2019 jan-dec 2019 jan-aug 2020 jan-dec 2020 budget 2020 

      

Revision      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -438 -608 -396 -622 0 

Nettokostnader -438 -608 -396 -622 0 

      

Kommunstyrelse      

Intäkter 10 748 14 764 7 475 11 696 2 808 

Kostnader -39 567 -63 972 -39 801 -62 220 -171 

Nettokostnader -28 819 -49 208 -32 326 -50 523 2 638 

      

Samhällsbyggnadsnämnd      

Intäkter 37 933 54 617 58 386 81 246 -798 

Kostnader -69 524 -107 586 -77 730 -123 737 5 529 

Nettokostnader -31 591 -52 970 -19 344 -42 491 4 731 

      

Utbildnings-och omsorgsnämnd      

Intäkter 55 826 80 222 0 0 0 

Kostnader -347 561 -542 964 0 0 0 

Nettokostnader -291 735 -462 741 0 0 0 

      

Utbildningsnämnden      

Intäkter   28 824 37 235 5 960 

Kostnader   -185 977 -288 074 -18 111 

Nettokostnader   -157 153 -250 839 -12 151 

      

Omsorgsnämnden      

Intäkter   26 024 36 092 7 344 

Kostnader   -186 365 -271 825 -26 177 

Nettokostnader   -160 341 -235 733 -18 833 

      

Finansförvaltning      

Intäkter 389 494 574 091 407 316 610 007 14 773 

Kostnader -20 273 -18 491 -16 146 -29 778 3 620 

Nettointäkter 369 221 555 599 391 170 580 229 18 393 

      

SUMMOR      

Intäkter 494 001 723 694 528 025 776 277 30 088 

Kostnader -477 363 -733 621 -506 415 -776 256 -35 310 

Nettoresultat 16 638 -9 927 21 610 20 -5 223 
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1.3.7 Nämndernas investeringar 

Investeringsredovisning (tkr) 

  
Redovisning Redovisning Redovisning Prognos Budget Avvikelse mot 

budget 
 

 jan-aug 2019 jan-dec 2019 jan-aug 2020 2020 2020 2020  

        

Kommunstyrelsen        

Utgifter 1 060 1 417 403 451 1 500 1 049  

Bidrag  -770      

        

Samhällsbyggnadsnämnden        

Utgifter 90 606 141 374 20 891 26 637 111 055 84 418  

Bidrag  586 -15 896     

        

Utbildningsnämnden        

Utgifter 396 596 10 500 600 100  

        

Omsorgsnämnden        

Utgifter  5 017 93 400 725 325  

        

SUMMA 
NETTOINVESTERINGAR 91 676 148 036 5 857 28 088 113 780 85 692  

Sammanställning över investeringar >500 tkr 

  Redovisning Budget 

 jan-aug 2020 2020 

   

Projektering Tallmon 7 675 54 343 

Parkering Tallmons äbo 2 485 0 

Ombyggnad Sörgärdets sporthall 4 13 093 

Ventilation Bodaskolan 0 4 395 

Renovering invändigt Tallmov 4 5 819 3 562 

Asfaltering gator o vägar 0 3 100 

Markköp 0 2 799 

Åtgärder rening lakvatten Dragmossen 599 2 718 

Renovering fasad byte fönster Bodaskolan 81 2 056 

Belysning gata/väg 1 042 1 499 

Avloppsvattensystem Bodaskolan 0 1 200 

Tappvattensystem Bodaskolan 0 1 200 

Renovering ytskikt våtrum o kök brandstation 0 1 061 

Konst nya Tallmon 147 906 

Hastighetsplan 0 795 

Byte oljeavskilj brandstation 0 775 

Renovering Rotskärsbron 750 660 

Fasadåtgärder Vinkelboda 0 627 

Utsmyckning utv bibliotek 0 600 

Åtgärder på broar 0 580 



Delårsrapport 2020 övergripande 32(85) 

  Redovisning Budget 

Invändiga ytskikt brandstation 0 580 

Byte ventilationsaggregat Marma Fsk 0 577 

Luftbeh.syst bandyn lokal 412 549 

Ombyggnad varumottagning Trillingbod 0 531 

   

Exploatering 

  

Redovisning Redovisning Resultat vid Prognos Budget Avvikelse 
mot 

budget 

 

 
jan-aug 

2020 
var av 
anläggningstillg. 

försäljning 2020 2020 2020  

Samhällsbyggnadsnämnd        

Nybogård 0 0 100 0 0 0  

Liljebacken 4 349 627 161 5 324 5 324 0  

Älvkarleö bruk 580 120 0 580 764 184  

SUMMA 
NETTOINVESTERINGAR 4 929 747 261 5 904 6 088 184  
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1.4 Måluppfyllelse 

1.4.1 Målområde: Övergripande målområde - Tillsammans i Älvkarleby 

kommun 

Kommunfullmäktiges mål: Kommunens alla mål ska uppnås genom 

prioriteringar och rätt ekonomiska analyser. 

 

Målet för en budget i balans förväntas att nås. Målen för nettokostnad för äldreomsorg och IFO förväntas 
ej att nås. För nettokostnad förskola är måluppfyllelsen 98,6%. 

Kommunfullmäktiges mål: Medborgaren ska känna sig trygg och säker i 

Älvkarleby kommun. 

 

Kommunens säkerhetsarbete tydliggörs och arbetet med brottsförebyggande arbete och arbetet inom 
POSOM utreds. Kommunens krisberedskapsarbete var snabbt igång när pandemin startade. Arbetet med 
säkerhetsorganisation inom KS ligger i fas men planerade antalet övningar är ej genomförda. Planerade 
möten mellan KPR/KHT, elevråd och polis har ej genomförts p g a Corona 

1.4.2 Målområde: Mål 4 - God utbildning för alla. 

Kommunfullmäktiges mål: Vi ska höja utbildningsnivån i kommunen och 

öka behörigheten till gymnasiet med målet 100% ska vara behöriga till 

gymnasiet. Inom 5 år ska minst 90% av eleverna vara behöriga till 

gymnasiet och övriga i annan sysselsättning. 

 

Målet för bibliotekets samarbete med skolorna uppnås medan skolans målvärden förväntas att inte 
uppnås för 2020 

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 Prognos helår 

  

Elever i åk 9: Jag är 
nöjd med min skola 
som helhet, positiva 
svar, andel (%) 

    

  

Elever i åk. 9 
behöriga till 
gymnasieskolan, 
andel (%) 

    

  Annan sysselsättning     

Kommunfullmäktiges mål: Våra vuxenutbildningar ska matcha individens 

och arbetsmarknadens behov. 
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1.4.3 Målområde: Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet och minskat ekonomiskt 

utanförskap. Fler än 80% sysselsatta i åldern 20-64 år. 

 

Corona har försvårat möjligheten att få deltagare i arbetsmarknadsåtgärder till arbete och målvärdet för 
antal avhopp från gymnasiet nås ej. Serviceavdelningen har dock nått sitt mål att ha minst 8 st personer i 
arbetsmarknadsåtgärder i sysselsättning. 

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 Prognos helår 

  

Förvärvsarbetande 
invånare 20-64 år, 
andel (%) 

    

Kommunfullmäktiges mål: Ungdomsarbetslösheten ska understiga 5,7%. 

 

Arbetslösheten bland unga minskar men målvärdet nås inte helt. IFOs förebyggande arbete ger positiva 
resultat. 

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 Prognos helår 

  
Arbetslöshet 18-24 
år 

14,1  11,15  

  

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

8,63 6,4 5,7  

  

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

8,15 7,3 5,17  

Kommunfullmäktiges mål: Kommunen ska bedriva en kostnadseffektiv 

verksamhet och årligen förbättra sitt kostnadsläge gentemot 

standardkostnaderna 

 

Kommunens nya budgetprocess är på plats men ger inte effekt förrän 2021. Kostnadsläget för 
äldreomsorg har inte förbättrats. Nyttjandegraden inom hemtjänsten ökar men verksamheten har 
fortfarande en bra bit kvar för att nå det uppsatta målet. 

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 Prognos helår 

  

Nettokostnadsavvikel
se fritidshem inkl. 
öppen 
fritidsverksamhet, 
(%) 

-27,89    

  

Nettokostnadsavvikel
se förskola inkl. 
öppen förskola, (%) 

9,16    

  

Nettokostnadsavvikel
se grundskola inkl. 
förskoleklass, (%) 

0,87    

  

Nettokostnadsavvikel
se gymnasieskola, 
(%) 

-5,93    

  

Nettokostnadsavvikel
se individ- och 
familjeomsorg, (%) 

54,74    
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   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 Prognos helår 

  
Nettokostnadsavvikel
se LSS, (%) 

-14,92    

  
Nettokostnadsavvikel
se äldreomsorg, (%) 

15,8    

Kommunfullmäktiges mål: För att kommunen ska klara framtida 

kompetensförsörjning ska kommunen erbjuda heltid för anställda som så 

önskar. 

 

Kommunen erbjuder heltid i enlighet med målet där möjlighet finns. 

1.4.4 Målområde: Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 

Kommunfullmäktiges mål: 5 nyregistrerade företag per 1000 invånare 

 

Kommunen har fått högsta betyget i länet i fråga om företagsklimat. Antal företag ökar dock inte i önskat 
takt, sannolikt p g a Corona. 

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 Prognos helår 

  

Nyregistrerade 
företag kommun, 
antal/1000 invånare 

3,07  5  

Kommunfullmäktiges mål: Positiv befolkningsökning på minst 30 nya 

invånare per år. 

 

Kommunen hade per den 30/6 fått 41 st nya invånare. 

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 Prognos helår 

  Invånare totalt, antal 9 457 9 498 9 500 
Målvärdet kommer 

att nås 

Kommunfullmäktiges mål: Minst 90 procent av alla hushåll och 

verksamheter ska vara anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt bredband 

minst 100 Mb/sek till 2020. Till 2030 ska 100 procent vara uppnått 

 

Kommunen ligger på 76 % och målet för 2020 kommer ej att nås. 

Kommunfullmäktiges mål: Vi vill att fler upptäckter och besöker Älvkarleby 

kommun. Vi skall främja besöksnäringen och synliggöra våra kultur- och 

naturvärden. 

 

Kommunen har annonserat i AB/GDs sommarmagasin, UNTs sommarmagasin och flera andra forum. Vi 
har även marknadsfört oss inom ramen för "Upplev Norduppland" tillsammans med Tierp m h a hemsida, 
app, bilaga i Villatidningen och på sociala medier. 
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1.4.5 Målområde: Mål 10 - Minskad ojämlikhet. 

Kommunfullmäktiges mål: Kommunen ska skapa förutsättningar för boende 

i livets alla skeenden. 

 

Nya Tallmon och nybyggda lägenheter i centrum främjar detta. 

Kommunfullmäktiges mål: Vi ska vara en arbetsgivare som främjar god 

arbetsmiljö och våra medarbetare ska ges delaktighet och inflytande på 

våra arbetsplatser. 

 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) når 84% (mål 80%) för kommunen som helhet. 

Kommunfullmäktiges mål: Vård och omsorg ska präglas av god kvalité med 

individens behov i fokus och för ett värdigt liv. 

 

Inga specifika mål satta. 

Kommunfullmäktiges mål: Minska digitalt utanförskap och öka digital 

delaktighet. 

 

Utbildningar/föreläsningar i bibliotekets regi utförs för att öka den digitala kompetensen. 

Kommunfullmäktiges mål: Barn och ungdomars livsvillkor ska vara i fokus 

 

1.4.6 Målområde: Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion. 

Kommunfullmäktiges mål: Upphandlingar och inköp ska präglas av närhet 

och ekologisk hållbarhet. 

 

Inga specifika mål satta. 

Kommunfullmäktiges mål: Kommunens arbetsmiljö ska säkerställa ett 

hållbart arbetsliv så arbetsrelaterad sjukfrånvaro ej uppstår. 

 

Aktivt arbete med korttidsfrånvaro genomförs men målvärdet nås ej med p g a den pågående pandemin. 
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Kommunfullmäktiges mål: Kultur och föreningsverksamhet som stärker 

människors gemenskap och minskar utanförskap och ensamhet. 

 

Kultur-och fritid har öppnat kapprumsbibliotek på förskolor och barn och unga har prioriterats vid 
fördelning av föreningsstöd. Mer stöd har även beviljats till social och kulturell verksamhet för vuxna och 
äldre. 

Kommunfullmäktiges mål: Beslut som fattas ska vara hållbara. 

 

Inga specifika mål satta. 

Kommunfullmäktiges mål: Främja hållbar mobilitet genom bl. a. trygga och 

säkra gång- och cykelvägar både mellan och i kommunens samhällen och 

med fokus på gång- och cykelvägar till tågstationerna i kommunen. 

 

Beslut om ökad övervakning vid tågstationerna främjar hållbar mobilitet. 
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Nämnderna 

2 Revisionen 

2.1 Ekonomisk rapport 

  
Period- 
budget 

Utfall 
Avv.mot 

per.budget 
Årsbudget Årsprognos 

Avv.mot 
årsbudget 

KOSTNADER       

Personalkostnader 74 53 21 100 100 0 

Förbrukning material/inv 8 19 -11 12 19 -7 

Övriga främmande 
tjänster 

330 313 18 490 490 0 

Övriga kostnader 12 11 1 20 13 7 

Summa kostnader 424 396 28 622 622 0 

DRIFTRESULTAT 424 396 28 622 622 0 

VHT NETTOKOSTN 424 396 28 622 622 0 

2.1.1 Ekonomisk analys 

Verksamheten prognostiserar att ha en ekonomi i balans vid årets slut. 
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2.2 Väsentliga händelser 

Kommunens revisorer har kommunfullmäktiges uppdrag att granska styrelsens och nämndernas 
verksamhet samt att pröva om den sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Revisorerna skall också granska om kommunens räkenskaper är rättvisande och 
om den interna kontrollen som sker är tillräcklig. 

  

Inom ramen för uppdraget genomför revisorerna en grundläggande granskning av styrelsens och 
nämndernas ansvarstagande för intern styrning och kontroll samt måluppfyllelse samt granskning av 
kommunens delårsrapport och årsredovisning 2020. 

  

Utöver den obligatoriska granskningen av kommunens redovisning och förvaltning genomför revisorerna 
även ett antal djupgranskningar och träffar med nämndsföreträdare och verksamhetsansvariga. 

  

Under 2020 har revisorerna beslutat om följande djupgranskningar: 

 Arbete med att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till egen försörjning 

 Förstudie Covid-19 
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3 Finansförvaltningen 

3.1 Ekonomisk rapport 

  
Period- 
budget 

Utfall 
Avv.mot 

per.budget 
Årsbudget Årsprognos 

Avv.mot 
årsbudget 

INTÄKTER       

Försäljn vht/entreprenad 0 -16 16 0 0 0 

Övriga intäkter 0 -119 119 0 -120 120 

Interna intäkter -5 980 -4 409 -1 571 -8 976 -7 012 -1 964 

Summa intäkter -5 980 -4 544 -1 436 -8 976 -7 132 -1 844 

KOSTNADER       

Personalkostnader 12 568 7 762 4 806 19 285 19 646 -361 

Interna kostnader 910 969 -59 1 340 1 460 -120 

Övriga främmande 
tjänster 

80 25 55 120 120 0 

Övriga kostnader 0 3 -3 0 0 0 

Summa kostnader 13 558 8 758 4 800 20 745 21 226 -481 

DRIFTRESULTAT 7 578 4 215 3 363 11 769 14 094 -2 325 

Skatteintäkter och 
generella bidrag 

-383 636 -396 666 13 030 -575 680 -596 002 20 322 

Finansiella intäkter -1 013 -842 -171 -1 025 -1 225 200 

Finansiella kostnader 2 176 2 084 92 3 100 2 904 196 

VHT NETTOKOSTN -374 895 -391 209 16 314 -561 836 -580 229 18 393 

3.1.1 Ekonomisk analys 

SKRs nya prognos för kommunens ökade intäkter beror på att det kommunala skatteunderlagets 
minskning p g a Coronapandemin förväntas bli lägre än de extra tillskotten från staten. För 
räntekostnader har en liten nedjustering gjorts m h t det faktiska låga ränteläget vilket ger överskottet för 
finansiella kostnader. 
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4 Kommunstyrelsen 

4.1 Ekonomisk rapport 

  
Period- 
budget 

Utfall 
Avv.mot 

per.budget 
Årsbudget Årsprognos 

Avv.mot 
årsbudget 

INTÄKTER       

Avgifter och bidrag -4 660 -4 813 153 -7 044 -7 436 392 

Försäljn. vht./entreprenad -30 -1 339 1 309 -46 -2 342 2 296 

Interna intäkter -1 198 -1 323 125 -1 798 -1 918 120 

Summa intäkter -5 888 -7 475 1 587 -8 888 -11 696 2 808 

KOSTNADER       

Personalkostnader 20 999 20 180 819 32 193 30 421 1 772 

Bidrag 7 561 7 380 181 11 077 11 761 -684 

Köp av verksamhet 738 744 -6 1 110 1 115 -5 

Lokalkostnader 490 561 -71 738 910 -172 

Interna kostnader 1 677 1 666 11 2 521 2 481 40 

Förbrukning material/inv. 278 385 -107 434 505 -71 

Övriga främmande 
tjänster 

5 899 6 007 -108 8 849 9 706 -857 

Övriga kostnader 2 347 2 173 174 3 992 4 199 -207 

Summa kostnader 39 989 39 096 893 60 914 61 099 -185 

DRIFTRESULTAT 34 101 31 620 2 481 52 026 49 402 2 624 

Avskrivning 720 667 53 1 080 1 059 21 

Finansiella kostnader 35 38 -3 55 62 -7 

VHT NETTOKOSTN 34 856 32 326 2 530 53 161 50 523 2 638 

4.1.1 Ekonomisk analys 

Övergripande 

Kommunledningen beräknar göra ett överskott  p. g. a. vakanta tjänster samt lägre kostnader för politisk 
verksamhet. Räddningstjänsten har ett prognostiserat underskott på 714 tkr. 

Administration 

Administration- och kommunikationsavdelningen prognostiserar ett litet överskott. Avdelningen har haft 
ökade kostnader p. g. a. Covid 19. En del ordinarie arbete har inte heller kunnat utföras under året och 
kompetensutveckling inte kunnat ske i lika stor omfattning som planerat. De extra kostnaderna orsakat av 
Coronapandemin kompenseras nu med ersättning från staten. 

Ekonomi 

Det prognostiserade underskottet beror till stor del på högre kostnader för IT-centrum än beräknat. Detta 
kompenseras delvis av vakanser. Rekrytering av upphandlare väntas ske under hösten men hela den 
budgeterade summan förväntas inte nyttjas innevarande år. 

HR och bemanning 

HR och bemanning prognostiserar ett överskott främst beroende på vakanta tjänster. 

Näringsliv, Arbetsmarknad, Integration 

Sportfiskeforum avviker negativt p.g.a. att det tas ut en hyra för en investering som inte genomförts. 

Integration har ett överskott baserat på lägre lönekostnader än budgeterat. 
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Resultat på verksamhetsnivå 

  Period- budget Utfall 
Avv. mot 

per.budge 
Årsbudget Årsprognos 

Avv. mot 
årsbudget 

Övergripande 15 047 13 427 1 620 22 143 21 118 1 025 

Administration 6 813 7 020 -207 10 588 10 303 285 

Ekonomi 6 325 6 949 -624 10 028 10 097 -69 

HR och 
bemanning 

4 542 3 685 857 7 242 6 456 786 

NAI 2 129 1 244 885 3 160 2 549 611 

Summa 34 856 32 326 2 530 53 161 50 523 2 638 

4.1.2 Tidigare prognoser 

Verksamhet Årsbudget Tidigare avvikelser mot årsbudget 

  februari mars april maj juni juli augusti 

Övergripande  22 143 2 045 2 045 781 701 944 1 025 1 025 

Administration  12 470 -501 -819 -827 61 61 -345 285 

Ekonomi  8 146 0 0 512 -209 -209 -159 -69 

HR och bemanning  7 242 92 174 119 447 447 447 786 

Näringsliv, integration  
 och arbetsmarknad 

3 160 -200 -200 -150 -149 -149 -149 611 

Summa 53 161 1 436 1 200 435 851 1 094 819 2 638 
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4.2 Målanalys 

4.2.1 Målområde: Övergripande målområde - Tillsammans i Älvkarleby 

kommun 

Kommunfullmäktiges mål: Kommunens alla mål ska uppnås genom 

prioriteringar och rätt ekonomiska analyser. 

Nämndens mål: Kommunstyrelsen har en budget i balans vid årets slut 

Årsprognos 

 

Analys 

På totalen prognostiserar kommunstyrelsen en budget i balans, vilket gör att det uppsatta målet kommer 
att nås. 

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 

  Årets resultat   Ja  

Kommunfullmäktiges mål: Medborgaren ska känna sig trygg och säker i 

Älvkarleby kommun. 

Nämndens mål: Kommunens säkerhetsarbete är tydligt organiserat. 

Årsprognos 

 

Analys 

Det pågår ett arbete med att tydliggöra kommunens säkerhetsarbete. 

I organisationsutredningen av kommunstyrelsens förvaltning har kommunens säkerhetsarbete 
genomlysts. Förslaget är att skapa en säkerhetsfunktion där kommunens säkerhetsresurser på ett 
effektivare sätt tillsammans ska arbeta med alla säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter. Det pågår även en 
mindre utredning gällande kommunens brottsförebyggande arbete samt kommunens arbete inom 
POSOM 

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 

  

Färdigställd utredning och 
tydliggjord 
organisation/ansvar 

  Nej  

Nämndens mål: Kommunen har en god beredskap för att hantera allvarliga störningar. 

Kontinuitet är säkerställd i kommunens samhällsviktiga verksamheter. 

Årsprognos 

 

Analys 

Kommunens beredskap har testats under Corona-krisen. Kommunstyrelsens krisberedskapsarbete och 
krisberedskapsorganisation var snabbt igång när pandemin startade. Även kommunens Frivilliga 
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resursgrupp (FRG) kom igång snabbt vilket även uppmärksammats från MSB. Att detta skedde är facit av 
ett arbete som pågått under några år med att bygga upp kommunens beredskap och kontinuitetsarbete. 
Även de andra förvaltningarna har varit igång med stabsarbete under pandemin, framförallt inom 
omsorgen. Kommunen har förbättringsområden för att fortsätta utveckla en god beredskap och det tas 
upp i kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA). 

Eftersom kommunen har befunnit sig i en faktisk kris med stabsarbete och krisledning som följd, har 
behovet av övningar inte varit lika stort som bedömdes när målet nedan beslutades. Dock har en övning i 
början av året skett, samt en övning med fokus på utvärdering av pandemin genomförts. 

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 

  
Minst 4 stycken övningar 
per år ska genomföras 

3 2 4 

4.2.2 Målområde: Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet och minskat ekonomiskt 

utanförskap. Fler än 80 % sysselsatta i åldern 20-64 år. 

Nämndens mål: Deltagare som är i arbetsmarknadsåtgärder ska gå till arbete eller 

studier. 

Årsprognos 

 

Analys 

Covid-19 har bidragit till färre möten och det har inte varit möjligt att placera ut individer på praktik på 
arbetsplatser i den kommunala organisationen i samma utsträckning som planerat. 

Förändrade ekonomiska förutsättningar för Avdelningen för näringsliv, arbetsmarknad och integration 
(NAI) har resulterat till ett stort fokus på anpassningar av organisationen. 

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 

  
Andel deltagare till arbete 
eller studier. 

17 10 40 

Kommunfullmäktiges mål: Ungdomsarbetslösheten ska understiga 5,7 %. 

Nämndens mål: Deltagare i åldern 18-29 år som är i arbetsmarknadsåtgärder ska gå till 

arbete, studier eller annan egenförsörjning efter avslutad åtgärd. 

Årsprognos 

 

Analys 

Covid-19 har kraftigt begränsat möjligheterna att arbeta med individer. Utifrån NAI:s ekonomiska 
förutsättningar har antalet projekt begränsats och verksamheten har inte längre tillgång till en 
ungdomscoach. 

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 

  
Antal (st) deltagare till 
egenförsörjning. 

6 1 15 
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Nämndens mål: Antalet feriearbetande ungdomar inom de kommunala förvaltningarna 

ska öka. 

Årsprognos 

 

Analys 

Samtliga ungdomar som sökte feriearbete i ålder 16-17 år, erbjöds plats om man inte tidigare haft någon. 
Det innebär att alla ungdomar i denna kategori har haft feriearbete minst en gång sedan 2017. 

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 

  

Antalet platser för 
feriearbetande ungdomar 
inom de kommunala 
förvaltningarna. 

64 62 60 

Kommunfullmäktiges mål: Kommunen ska bedriva en kostnadseffektiv 

verksamhet och årligen förbättra sitt kostnadsläge gentemot 

standardkostnaderna 

Nämndens mål: Kommunstyrelsen säkerställer en effektiv och tydlig budgetprocess. 

Årsprognos 

 

Analys 

Älvkarleby kommun använder resursfördelningsmodellen (prislappsmodellen) med framräkning av 
tekniska ramar med komplettering av politiska prioriteringar vid övergripande fördelning av budgetramar 
till nämnderna. Modellen tillämpas i budgetprocessen från och med budgetår 2021 och utvärderas efter 3 
år (2023). 

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 

  

Projekt för budgetarbete 
baserat på 
kostnadsfördelningsprincip
er är implementerat. 

  Ja  

Nämndens mål: Kommunstyrelsen säkerställer att arbete i projekt sker effektivt och 

ändamålsenligt. 

Årsprognos 

 

Analys 

Arbetet med framtagande av plan för arbete i projekt har inte fortskridit som planerat eftersom Covid-19 
påverkat organisationens möjligheter att arbeta med denna typ av utvecklingsfrågor. Arbetet kommer att 
återupptas efter årsskiftet när ny chef finns på plats. 

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 

  
Plan för arbete i projekt 
färdigställd  Nej  Nej  
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Kommunfullmäktiges mål: För att kommunen ska klara framtida 

kompetensförsörjning ska kommunen erbjuda heltid för anställda som så 

önskar. 

Nämndens mål: Möjlighet ska finnas för alla inom kommunstyrelsen tillsvidareanställda 

att få 100 % sysselsättningsgrad. 

Årsprognos 

 

Analys 

Alla enheter inom kommunstyrelsens förvaltning erbjuder heltidstjänster till de som önskar det. I dag har 
alla medarbetare utom en, en heltidsanställning. Hittills under år 20 har 4 st nyanställningar skett och 
samtliga nya medarbetare har erbjudits heltidsanställningar. 

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 

  

Alla nyanställda inom 
förvaltningen ska erbjudas 
en heltidsanställning (%) 

90 100 100 

4.2.3 Målområde: Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 

Kommunfullmäktiges mål: 5 nyregistrerade företag per 1000 invånare 

Nämndens mål: Företagsklimatet ska vara gott i Älvkarleby kommun. 

Årsprognos 

 

Analys 

Rankingen är färdig 23 september, vilket innebär att det ännu inte finns något resultat att värdera med 
avseende på detta mål. Dock har kommunen fått det högsta betyget i länet i fråga om företagsklimat. Det 
behöver inte betyda att vi hamnar högre i rankingen, men det är ändå en signal om att utvecklingen av 
arbetet sker i rätt riktning. 

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 

  
Företagsklimat enl. 
Svenskt Näringsliv, ranking 

170  100 

Nämndens mål: Antalet företag i kommunen ska öka 

Årsprognos 

 

Analys 

Vi ser en liten minskning, sannolikt på grund av Covid-19. Dock har antalet aktiebolag ökat vilket är 
positivt. Tveksamt är om ekonomin hinner hämta sig till årsskiftet och öka antalet företag tillräckligt 
mycket. 

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 

  
Antal företag enlig 
Bolagsverket 

478 474  
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Kommunfullmäktiges mål: Positiv befolkningsökning på minst 30 nya 

invånare per år. 

Nämndens mål: Kommunens synlighet ska öka med fokus på besöksnäring, rekrytering 

och boende. 

Årsprognos 

 

Analys 

På grund av Covid-19 har stort fokus legat på besöksnäringen och syftat till att locka inhemska 
semesterfirare till kommunen. Vi har tillsammans med Tierps kommun marknadsfört kommunen inom 
ramen för ”Upplev Norduppland”. 

Hemsida och app som finns både i App store och Google play. 

Bilaga till Villatidningen. Totalt har 60 000 villor/fritidshus fått magasinet. 

Sociala medier - Facebooksida och ett Instagramkonto under försommaren. 

Köpta annonser: 

 AB/GDs sommarmagasin. 

 UNTs sommarmagasin 

 Lokaltidningen Norra Uppland – del av kommunspalten vid två tillfällen under sommaren. 

 UNTs digitala skärm (som man ser från Upptåget) på Möblen. Under 2 veckor visades en stor 
annons i flödet bland andra annonser. 

 Uppsala länskarta 

 Vallonbruksbroschyren 

Turistkartor – Särskilda turistkartor har tagits fram som delas ut till aktörerna och det finns stora 
infoskyltar vid rastplatser vid Dragon Gate. 

En stor vepa planeras för att sättas upp på Tierpsskylten vid E4:an, oklart om den kommer upp innan 
årsskiftet. 

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 

  

Antalet 
marknadsföringsinsatser 
(st) 

5 6 5 

Kommunfullmäktiges mål: Minst 90 procent av alla hushåll och 

verksamheter ska vara anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt bredband 

minst 100 Mb/sek till 2020. Till 2030 ska 100 procent vara uppnått 

Nämndens mål: Verka för att samtliga industri- och verksamhetsområden ska ha 100 % 

fibertäckning. 

Årsprognos 

 

Analys 

Om kommunen köper tre anslutningar i Södra Industriområdet så sker utbyggnad där. I Bodaåns 
industriområdet pågår en projektering, d.v.s. IP-only ser över möjligheten till utbyggnad där. Det har 
förekommit vissa hinder i den utvecklingen, eftersom oklarheter om läget för befintlig fiber funnits, men 
detta är löst och arbetet kan fortskrida. 
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   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 

  Fibertäckning 76 76 100 

Kommunfullmäktiges mål: Vi vill att fler upptäckter och besöker Älvkarleby 

kommun. Vi skall främja besöksnäringen och synliggöra våra kultur- och 

naturvärden. 

Nämndens mål: Kommunens synlighet ska öka med fokus på besöksnäring, rekrytering 

och boende. 

Årsprognos 

 

Analys 

På grund av Covid-19 har stort fokus legat på besöksnäringen och syftat till att locka inhemska 
semesterfirare till kommunen. Vi har tillsammans med Tierps kommun marknadsfört kommunen inom 
ramen för ”Upplev Norduppland”. 

Hemsida och app som finns både i App store och Google play. 

Bilaga till Villatidningen. Totalt har 60 000 villor/fritidshus fått magasinet. 

Sociala medier - Facebooksida och ett Instagramkonto under försommaren. 

Köpta annonser: 

 AB/GDs sommarmagasin. 

 UNTs sommarmagasin 

 Lokaltidningen Norra Uppland – del av kommunspalten vid två tillfällen under sommaren. 

 UNTs digitala skärm (som man ser från Upptåget) på Möblen. Under 2 veckor visades en stor 
annons i flödet bland andra annonser. 

 Uppsala länskarta 

 Vallonbruksbroschyren 

Turistkartor – Särskilda turistkartor har tagits fram som delas ut till aktörerna och det finns stora 
infoskyltar vid rastplatser vid Dragon Gate. 

En stor vepa planeras för att sättas upp på Tierpsskylten vid E4:an, oklart om den kommer upp innan 
årsskiftet. 

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 

  
Antal 
marknadsföringsinsatser 

5 6 5 

4.2.4 Målområde: Mål 10 - Minskad ojämlikhet. 

Kommunfullmäktiges mål: Vi ska vara en arbetsgivare som främjar god 

arbetsmiljö och våra medarbetare ska ges delaktighet och inflytande på 

våra arbetsplatser. 

Nämndens mål: Kommunstyrelseförvaltningens medarbetare upplever att de har 

delaktighet och inflytande på sin arbetsplats. 

Årsprognos 
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Analys 

Kommunstyrelsens förvaltning har en lägre sjukskrivningsnivå (2,68 %) än såväl målvärde (4 %) som 
motsvarande period föregående år (2,98 %). 

Ett nytt reviderat samverkansavtal har tecknats utifrån det nya centrala avtalet; Centralt samverkansavtal 
om samverkan och arbetsmiljö. 

HME-index för kommunstyrelseförvaltningen är 84 vilket är en förbättring jämfört med föregående 
mätning då index var 78. 

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 

  

Andel sjukskrivna inom 
kommunstyrelseförvaltning
en (%) 

2,98 2,68 4 

  

Hållbart 
medarbetarengagemang 
(HME) 

 

78  84 80 
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4.3 Uppföljning och analys av investeringar 

Analys 

För kommunstyrelsens investeringar prognostiseras ett överskott. Överskottet härrör till ej utnyttjad 
budget för inventarier. Planerad investering för nytt intranät har fått skjutas fram p.g.a. Corona. 

4.3.1 Rapport 

Investeringar (tkr) 

  Årsbudget Utfall Årsprognos Avv. mot årsbudget 

ADMINISTRATIVA 
AVDELNINGEN 

1 350 403 451 899 

EKONOMICHEF 150 0 0 150 

Summa 1 500 403 451 1 049 
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4.4 Väsentliga händelser 

För kommunstyrelsen är den enskilt viktigaste händelsen hittills under år 2020 den pågående pandemin 
Covid-19. Händelsen har påverkat hela kommunen, men särskilt Omsorgsnämnden och 
Kommunstyrelsen. 

För Kommunstyrelsen innebär pandemin ett ökat arbete med avseende på krisledning och samordning. 
Såväl stabsarbete internt som samverkan externt tar tid och resurser från annat planerat arbete. 
Utvecklingsfrågor har fått stå tillbaka och antingen helt pausats eller drivits vidare med lägre tempo än 
planerat och önskvärt. 

Inom avdelningen för näringsliv, arbetsmarknad och integration har sämre ekonomiska förhållanden 
(lägre intäkter avseende integration) gjort att anpassningar av verksamheten genomförts. 
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5 Samhällsbyggnadsnämnden 

5.1 Ekonomisk rapport 

  
Period- 
budget 

Utfall 
Avv.mot 

per.budget 
Årsbudget Årsprognos 

Avv.mot 
årsbudget 

INTÄKTER       

Avgifter och bidrag -4 635 -5 509 874 -6 566 -8 596 2 030 

Försäljn. vht./entreprenad -236 -347 111 -352 -452 100 

Övriga intäkter -774 -3 771 2 997 -1 162 -2 520 1 358 

Interna intäkter -49 328 -48 758 -570 -73 964 -69 678 -4 286 

Summa intäkter -54 973 -58 386 3 413 -82 044 -81 246 -798 

KOSTNADER       

Personalkostnader 29 281 29 206 75 45 355 45 286 70 

Bidrag 3 216 2 383 833 3 680 3 695 -15 

Köp av verksamhet 2 324 1 156 1 168 2 814 1 672 1 142 

Lokalkostnader 3 728 2 524 1 204 5 562 4 571 991 

Interna kostnader 9 162 7 651 1 511 13 706 11 689 2 017 

Förbrukning material/inv. 4 783 4 119 664 7 713 7 094 619 

Övriga främmande 
tjänster 

2 312 2 376 -64 3 472 3 882 -410 

Övriga kostnader 15 618 13 891 1 727 23 701 22 870 831 

Summa kostnader 70 424 63 306 7 118 106 003 100 758 5 245 

DRIFTRESULTAT 15 451 4 920 10 531 23 959 19 512 4 447 

Avskrivning 15 520 14 422 1 098 23 263 22 978 285 

Finansiella kostnader 0 2 -2 0 1 -1 

VHT NETTOKOSTN 30 971 19 344 11 627 47 222 42 491 4 731 

5.1.1 Ekonomisk analys 

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett överskott på 4 731 tkr 

Extra ordinära icke budgeterade händelser 

Försäljning mark 1 042 tkr 

Överskott fastighet 1 847 tkr 

Resultatprognos exklusive icke budgeterade händelser 1 817 tkr 

  

Övergripande 

Underskott i prognos beror på icke budgeterade personalkostnader samt ett överskott på grund av lägre 
kostnader för inköp av datorer. 

  

Kultur och Fritid 

Den stora avvikelsen mot budgeten som gällande intäkter, personalkostnader och verksamhetskostnader 
beror på två större projekt som finansieras av externa bidrag. Avvikelsen för avskrivningar beror på 
investeringar som inte genomförs i år. På grund av Covid-19 kommer intäkterna för alla verksamheter 
troligtvis bli lägre än budgeterat på grund av minskat besöksantal. Intäkterna för uthyrning av sporthallar 
blir lägre än budgeterat då höjningen av taxorna inte genomförs som planerat. 

Bygg och Miljö 

Avdelningen prognostiserar ett överskott då chefstjänsten varit vakant samt att tjänsten som 
livsmedelsinspektör inte har återbesatts. Intäkter håller budget totalt sett men omfattar ett stort överskott 
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på Bygg/plan och ett stort underskott på miljötillsyn. 

Tekniska avdelningen 

Teknisk chef 

Personalkostnader visar på ett överskott med anledning av vakant tjänst. Vi har för avsikt att införa 
digitala brandutbildningar för alla kommunala verksamheter. Det kommer att medföra en kostnad för 
tjänsten, som vi köper av Brandskyddsföreningen. Kostnader för externa tjänster beräknas inrymmas 
inom befintlig rambudget. 

Dragmossens miljöanläggning driftsätts. Kommande insats är att täcka deponin och vi får utökade 
konsultkostnader för deponigasmätning och miljökontroller. Rivningen av Östangård är parkerad och 
därav har vi ett överskott på den verksamheten. 

Driftverksamhet 

Årets tre första månader visar på ett mindre överskott för personalkostnader som har genererats av 
sjukfrånvaro. Tekniska avdelningen har fått ett politiskt uppdrag att rensa upp Sandbankarnas badplats, 
det kommer att medföra en kostnad som inte är budgeterad. Detta kommer att belasta kontot badplatser. 
Vi har utökade kostnader på renoveringsåtgärder på friluftsbad generellt. 

  

Gata/väghållning 

Budgeten för snöhållning visar på ett stort överskott med anledning av en mild vinter. Trafikfrågor går 
över från Bygg och Miljö till gatuverksamheten. På grund av övertagandet kommer konsultkostnader för 
trafikspecialister att öka, detta kommer att generera ett underskott på 200 tkr. 

Fastighet 

1. Driftbudget + 1 716 tkr 
2. Snöhållning + 427 tkr 
3. Planerat underhåll - 102 tkr 
4. Kapitalkostnad + 314 tkr 
5. Felavhjälpande + 200 tkr 

Kapitalkostnader under året blir lägre då investeringar för Boda skolområde inte kommer att utföras under 
2020 då vi avvaktar utredningens resultat. Utredningen beräknas vara klar i månadsskifte sep/okt. De 
åtgärder som är planerade för 2020 är framflyttade till 2021 och 2022. 

Snöhållning kommer att bli lägre p g a den milda vintern i början på 2020. 

El och värmekostnader blir lägre. Detta beror på lägre elpriser samt att vintern har varit mild. 

Budgeten för planerat underhåll är sänkt p g a Corona tider. Med anledning av planerade försäljningar av 
Gläntorna och Fiskeforum utförs inte planerat underhåll. Tidigare överskott från planerat underhåll 
kommer istället att användas till målning fasader Ytterboda stall. Sammantaget kommer planerat 
underhåll att visa på ett minus. 

Driftbudgeten för nya Tallmon är beräknad utifrån en schablon, vilken är för hög. Tillsammans med en för 
högt budgeterad kostnad för fjärrvärmen minskar kostnaderna. 

Det är en trend att kostnaden för felavhjälpande åtgärder har blir lägre. 

  

Mark och exploatering 

Vinst på försäljning mark genererar ett stort överskott. 

  

Serviceavdelningen 

Flyttstäd lägenhetsstäd + 111 tkr 

Städservice Flyttstäd o lägenhetsstäd har utförts av städservice som ger utökad intäkt. 

Verkstad & service - 51 tkr 

Detta på grund av ökade kostnader för fordon. 

Bilpool Följer budget 
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Måltidsservice 

Utbildning: + 693 tkr 

Vård- och omsorg: + 256 tkr 

Färre barn och elever har varit på förskola och i skolan under våren på grund av Covid 19. Budgeterad 
livsmedelskostnad kommer att visa på en positiv avvikelse 2020. 

Inflyttning av 20 nya boenden hösten 2020 på Tallmon kommer inte bli av. Budgeterad livsmedelskostnad 
kommer att visa på en positiv avvikelse. 

Dessa överskott påverkar inte förvaltningens resultat. 

  

5.1.2 Resultat på verksamhetsnivå 

Verksamhet 
Period- 
budget 

Utfall 
Avv. mot 
period-
budget 

Årsbudget 
Års- 

prognos 
Avv. mot 

årsbudget 

Övergripande 1 599 1 505 94 2 444 2 558 -114 

Bygg och miljö 3 416 2 957 459 5 668 5 176 492 

Serviceenheten 187 -293 480 1 553 1 430 123 

Kultur och fritid 10 736 9 637 1 099 15 344 15 251 93 

Tekniskavdelning exkl. 
fastighet 

15 013 11 771 3 242 22 213 19 948 2 265 

Fastighet  20 -6 233 6 253 0 -1 872 1 872 

Summa 30 971 19 344 11 627 47 222 42 491 4 731 

5.1.3 Tidigare prognoser 

Verksamhet Årsbudget Tidigare avvikelser mot årsbudget 

  februari mars april maj juni juli augusti 

Övergripande  2 444 -216 -216 -216 -215 -215 -216 -114 

Bygg och miljö  5 668 300 300 300 300 300 300 492 

Serviceenheten  1 542 0 0 -20 -20 -20 45 123 

Kultur och fritid  15 315 187 214 167 148 140 115 93 

Teknisk avdelning exkl. 
fastighet  

22 192 1 402 1 298 1 552 1 811 1 811 2 005 2 265 

Fastighet  0 0 517 1 419 1 419 1 419 1 914 1 872 

Summa 47 161 1 673 2 113 3 202 3 443 3 435 4 163 4 731 
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5.2 Målanalys 

5.2.1 Målområde: Övergripande målområde - Tillsammans i Älvkarleby 

kommun 

Kommunfullmäktiges mål: Medborgaren ska känna sig trygg och säker i 

Älvkarleby kommun. 

Nämndens mål: Den upplevda otryggheten ska minska. 

Årsprognos 

 

Analys 

Möten med KPR/KHR har inte genomförts på grund av Corona. Samtidigt ses ny organisation över om 
hur kommunen ska arbeta med förebyggande arbete. 

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 

  

Avstämning med 
KPR/KHR, elevråd och 
polis. 

   

5.2.2 Målområde: Mål 4 - God utbildning för alla. 

Kommunfullmäktiges mål: Vi ska höja utbildningsnivån i kommunen och 

öka behörigheten till gymnasiet med målet 100 % ska vara behöriga till 

gymnasiet. Inom 5 år ska minst 90 % av eleverna vara behöriga till 

gymnasiet och övriga i annan sysselsättning. 

Nämndens mål: Biblioteket ska i samarbete med skolorna arbeta enligt biblioteksplanen 

och uppnå måluppfyllelsen i den. 

Årsprognos 

 

5.2.3 Målområde: Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet och minskat ekonomiskt 

utanförskap. Fler än 80 % sysselsatta i åldern 20-64 år. 

Nämndens mål: Serviceavdelningen ska löpande erbjuda plats för minst åtta personer 

med behov av arbetsmarknadsåtgärd. 

Årsprognos 

 

Analys 

Hittills i år har 11 personer varit på serviceavdelningen och fler personer är på väg då vi beviljats fler 
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extratjänster. 

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 

  Antal personer 5   

5.2.4 Målområde: Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 

Kommunfullmäktiges mål: Positiv befolkningsökning på minst 30 nya 

invånare per år. 

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

miljö och livsmedel. 

Årsprognos 

 

Analys 

Senaste mätning 2019: 70 
Nästa mätning februari 2021 ingen mätning finns för perioden. 

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 

  NKI Bygg    

  NKI livsmedel    

  NKI Miljö    

5.2.5 Målområde: Mål 10 - Minskad ojämlikhet. 

Kommunfullmäktiges mål: Minska digitalt utanförskap och öka digital 

delaktighet. 

Nämndens mål: Samtliga anställda inom folkbiblioteket ökar sin digitala kompetens 

genom fortbildning. Detta för att i sin tur kunna hjälpa och stödja invånarna till ökad 

digital delaktighet och minska det digitala utanförskapet. 

Årsprognos 

 

Analys 

Medarbetarna deltar i flera olika utbildningar/föreläsningar för att öka sin digitala kompetens. Även 
tillfällen med "lära av varandra" genomförs för att dela med sig av sin kunskap till varandra. 

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 

  

Minst tre 
aktiviteter/program per år 
genomförs i syfte att öka 
den digitala kompetensen 
hos deltagarna. 
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5.2.6 Målområde: Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion. 

Kommunfullmäktiges mål: Kultur och föreningsverksamhet som stärker 

människors gemenskap och minskar utanförskap och ensamhet. 

Nämndens mål: Biblioteket ska arbeta för att öka utbudet och tillgängligheten till 

biblioteksverksamhet. 

Årsprognos 

 

Analys 

Biblioteket har tack vare externa bidrag byggt upp kapprumsbibliotek på förskolorna i Gårdskär och 
Älvkarleby. Marma kommer att få kapprumsbibliotek under hösten. Tack vare externt statligt bidrag har 
biblioteket öppet på söndagar. Under den pågående pandemin får alla som önskar böcker hemkörda till 
sig. Samt att biblioteket öppnar tidigare på måndagar och tisdagar för de som tillhör riskgrupp. 

Nämndens mål: Föreningsstödet ska prioritera barn och unga men det ska även 

uppmuntra och stödja social och kulturell verksamhet för vuxna och äldre. 

Årsprognos 

 

Analys 

Barn och unga har prioriterats vid fördelningen av föreningsstödet. Men stöd har även beviljats till social 
och kulturell verksamhet för vuxna och äldre. 

Kommunfullmäktiges mål: Främja hållbar mobilitet genom bl. a. trygga och 

säkra gång- och cykelvägar både mellan och i kommunens samhällen och 

med fokus på gång- och cykelvägar till tågstationerna i kommunen. 

Nämndens mål: Minskad energianvändning årligen med 10 % fram till 2020, mäts från 

2015. 

Årsprognos 

 

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 

  
Antal kWh/m2 i 
kommunens lokaler 

  116 
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5.3 Uppföljning och analys av investeringar 

Analys 

Kultur och Fritid 

Ingen av de befintliga innebandysargerna har behövts bytas. RFID, självutlåningssystem kommer att 
investeras med extern finansiering. Skyltar till mountainbikelederna blev billigare än beräknat så det har 
tagits som driftskostnad. Inventarier till nya fritidsgård har inte behövts investerats i då det inte finns 
någon ny lokal. 

Teknisk Chef 

Slutberäkningen på investeringen för nya Tallmon är klar, inklusive kostnader för återstående arbete med 
parkering och landskap. Ombyggnationen av Sörgärdets skolas läktare kommer inte att genomföras. Nytt 
politiskt beslut har fattats att undersöka möjligheten att bygga nya omklädningsrum. Investeringen skjuts 
framåt två år till 2022. 

Driftverksamhet 

Investeringsplanen följs, hetvattentvätt för ogräs och klotterbekämpning är inköpt. Inköpet bidrar till att vi 
inte behöver köpa tjänster i samma omfattning. Inköp av bevattningsanläggning är klar 

Park och Gator 

Investeringsplanen följs generellt, avvikande är att vi beställer och genomför investeringar till hösten 
istället för våren. Fortsatt utbyte av kommunens gatubelysning till LED pågår. 

Fastighet 

Gällande renovering av lägenheter på Tallmovägen 4 är avvikelsen större än budget. Avvikelsen täcks 
upp med belopp från nya Tallmon enl. överenskommelse och beslut i styrgruppen. Åtgärderna är utförda 
för att uppnå samma nivå/standard som för övriga Tallmon enl. tidigare överenskommelse med 
hyresgästföreningen. Eftersom utredning av Boda skolområde pågår så skjuts planerade investeringar på 
Bodaskolan och Trillingboda förskola framåt två år till 2022. 

Rapport exploatering (tkr) 

  Årsbudget Utfall Årsprognos Avv. mot årsbudget 

EXPLOAT. 
ÄLVKARLEÖ BRUK 

764 580 580 184 

EXPLOATERING 
LILJEBACKEN 

5 324 3 860 5 324 0 

Summa 6 088 4 440 5 904 184 

En väg till tomterna i Älvkarleö bruk (Stationsängen) är färdigställd. 

Vägar samt vatten och avlopp har färdigställts på Liljebacken. Kostnaderna för anläggandet blir högre än 
beräknat då förändring av byggandet av vatten och avlopp krävs då ursprungsplanen inte går att 
genomföra. 7 villatomter i etapp 1 har sålts. Det har även sålts en tomt för flerbostadshus i etapp 2. 
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5.3.1 Rapport 

Investeringar (tkr) 

  Årsbudget Utfall Årsprognos Avv. mot årsbudget 

SBN ÖVERGRIPANDE 479 0 0 479 

SERVICEENHETEN 100 0 100 0 

MÅLTIDSENHENET 25 16 25 0 

KULTUR & FRITID 1 710 0 280 1 430 

TEKNISK CHEF 57 966 10 923 11 027 46 940 

GATA/VÄGHÅLLNING 7 684 2 143 7 168 516 

DRIFTLEDARE 450 407 439 11 

MARK O 
EXPLOATERINGSING 

2 799 0 0 2 799 

FASTIGHETSFÖRVALTARE 39 842 6 655 7 598 32 244 

Summa 111 055 20 144 26 637 84 418 
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5.4 Uppföljning av uppdragen 

5.4.1 Mål 10 - Minskad ojämlikhet. 

Uppdrag Status 

Att aktivt arbeta med digitalisering både intern och externt  Pågående. 

Utreda möjligheter till en ungdomsverksamhet i centrum.  Försenad 
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5.5 Väsentliga händelser 

  

Generellt Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Under rådande pandemi har perioden inneburit ett annorlunda arbetssätt. Flera medarbetare har arbetat 
med stabsarbete samt hjälpt till med andra arbetsuppgifter. Arbete hemifrån, där det är möjligt, har 
schemalagts för att minimera eventuell smittspridning. 

Många aktiviteter har ställts in och samverkan med andra kommuner och myndigheter har skett digitalt. 

Kultur och Fritid 

Fram till Covid-19 intog Sverige var alla arrangemang välbesökta. Bibliotekets besöksstatistik och även 
lånestatistiken var högre än tidigare år. Men p g a pandemin blev i stort sett alla arrangemang inställda 
och besöken minskade på biblioteket. Dock är det många studenter som studerar i biblioteket och 
besökare som använder de publika datorerna. 

Bokbilen kör numera hem böcker till alla som önskar få sina böcker levererade, en mycket uppskattad 
tjänst. För minskad smittspridning har biblioteket vidtagit flertalet åtgärder. Biblioteket öppnar tidigare för 
personer i riskgrupp två dagar i veckan. 

Under hösten har programverksamheten startat upp igen men med anmälan och endast 40 platser för att 
kunna hålla avstånd. 

Fritidsgården har haft öppet för ungdomar i sommar och även haft ute-verksamhet för barn 8-11 år tack 
vare bidrag från kommunstyrelsen och Älvkarlebyhus. 

Föreningslivet ställde om eller in sin verksamhet under våren. Bidrag har beviljats till föreningar som 
påverkats av pandemin 

Bygg och Miljö 

Ny chef är tillsatt och börjar sin tjänst 3 augusti. 

Volymen bygglovsärenden har ökat kraftigt i år. Detta antas bero på att många människor blir hemma i 
sommar under rådande läge. Miljötillsyn har minskat utifrån svårigheter med den planerade tillsyn utifrån 
Covid-19. 

Tekniska avdelningen 

Under pågående Corona har avdelningen bidragit till vård och omsorg genom att tillverka 
skyddsutrustning under april månad. Vi flyttar fram flertalet investeringsprojekt till hösten istället för att de 
genomförs på våren. 

Vi färdigställer nya Tallmon med parkering och landskap, utemiljöanläggningar och planteringar. 
Personalen på park/fastighetsenheten inom tekniska har utökats med en person som skall täcka behovet 
av utökad skötsel gällande Nya Tallmon samt park och naturvård i kommunen. Vi bygger även klart det 
nya bostadsområdet Liljebacken. 

Vi har stora avvikelser på vinterväghållningens budget som ligger med plus resultat, detta för att vintern 
varit mild och det knappt blivit någon plogning och sandning i kommunen hittills i år. Gatuverksamheten 
tar över trafikfrågor från Bygg och Miljö. Övertagandet innebär behov av ny kompetens, och kostnader för 
konsulter specialiserade på trafikfrågor tillkommer. 

Avdelningen har utökade kostnader för salixodlingen på Dragmossens deponi på grund av att älgar ätit 
upp delar av odlingen. Därför ska delar av odlingen återplanteras. 

Samhällsbyggnad undersöker möjligheten att överta drift och skötsel för 3 kilometers spåret i Näsboda. 
Ett troligt övertagande innebär att parkskötare får ett nytt område att omhänderta. 

  

Serviceavdelningen 

Under Corona har personal från avdelningen hjälpt till med inventering av material utkörning upphämtning 
av skänkt material och inköpt material från andra kommuner samt regionen. Vi har även om distribuerat 
material främst för vård och omsorg men även till övriga enheter i kommunen. Tillverkning av visir samt 
visirplast har utförts. 

Vi sköter även om upphämtning och påfyllning av desinfektionsflaskor samt ommärkning och utleverans 
av dessa 2 ggr/v. 



Delårsrapport 2020 övergripande 62(85) 

Städenheten har under Corona utökat städningen på främst skolor förskolor av tagytor enligt nya råd från 
folkhälsomyndigheten även på Tallmon har utökat städ skett vid behov. 

Måltidsenheten har under Corona planerat för matlådor vid eventuell skolstängning även planering för 
matdistribution till 70 plussare. Samt förberedelser för kris och beredskapsmeny för att testa om vi klarar 
av stort kockbortfall i köken och kan ersätta med annan personal från serviceavdelningen. 

  



Delårsrapport 2020 övergripande 63(85) 

6 Omsorgsnämnden 

6.1 Ekonomisk rapport 

  
Period- 
budget 

Utfall 
Avv.mot 

per.budget 
Årsbudget Årsprognos 

Avv.mot 
årsbudget 

INTÄKTER       

Avgifter och bidrag -16 739 -24 902 8 163 -25 135 -34 288 9 153 

Försäljn. vht./entreprenad -400 -270 -130 -604 -656 52 

Övriga intäkter -1 226 0 -1 226 -1 824 0 -1 824 

Interna intäkter -789 -852 63 -1 185 -1 148 -37 

Summa intäkter -19 154 -26 024 6 870 -28 748 -36 092 7 344 

KOSTNADER       

Personalkostnader 107 439 124 659 -17 220 165 253 185 040 -19 787 

Bidrag 7 907 7 873 34 11 855 11 304 551 

Köp av verksamhet 13 394 16 999 -3 605 20 415 25 696 -5 281 

Lokalkostnader 4 966 4 979 -13 7 454 7 681 -227 

Interna kostnader 17 760 17 710 50 26 664 23 287 3 377 

Förbrukning material/inv. 1 852 4 617 -2 765 2 756 5 598 -2 842 

Övriga främmande 
tjänster 

3 269 3 777 -508 4 895 5 568 -673 

Övriga kostnader 3 814 5 250 -1 436 5 661 6 933 -1 272 

Summa kostnader 160 401 185 864 -25 463 244 953 271 107 -26 154 

DRIFTRESULTAT 141 247 159 840 -18 593 216 205 235 015 -18 810 

Avskrivning 463 479 -16 695 695 0 

Finansiella kostnader 0 22 -22 0 23 -23 

VHT NETTOKOSTN 141 710 160 341 -18 631 216 900 235 733 -18 833 

6.1.1 Ekonomisk analys 

Förvaltningen har på totalen en betydande avvikelse gentemot budget, den lagda prognosen innehåller 
osäkerhetsfaktorer då höjd för hanteringen av åtgärder kopplat till pandemin inte är möjlig att uppskatta. 
Trots detta har prognosen förbättrats vilket beror på att den beräknade ersättningen för merkostnaderna 
kopplat till pandemin finns med i prognosen men även på att delar av de vidtagna åtgärderna har gett en 
viss effekt. Den pågående pandemin påverkar dock förvaltningens möjligheter att genomföra planerade 
åtgärder då resurser fokuseras till att bibehålla en god och säker omsorg och säkerställa en trygg 
arbetsmiljö för medarbetarna. 

Den negativa avvikelsen gentemot budget består främst av högre kostnader för medarbetare än 
budgeterat inom vård- och omsorg. 

Individ- och familjeomsorgen har förbättrat sin prognos i jämförelse med föregående månad. Bistånd- och 
försörjningsenheten, öppenvården, stödboende samt övergripande IFO prognostiserar ett överskott. Barn 
och familj prognostiserar ett underskott, där den största avvikelsen mellan prognos och budget är köp av 
verksamhet. 

Underskottet på Barn och familj kan till största delen hänvisas till kostsamma placeringar. Behovet av 
tidiga insatser i hemmet i form av öppenvård är stort och när det inte kan tillgodoses, på grund av 
resursbrist inom öppenvården, blir konsekvenserna ökade placeringar. Stödet för föräldrar till placerade 
barn har inte varit tillräckligt och bristen att inte kunna ge våra interna familjehem stöd och handledning 
har lett till sammanbrott och omplaceringar, i många fall med fördyrade kostnader. Den stora utmaningen 
framåt är att få till en välfungerande familjehemsvård och ett fortsatt intensivt arbete pågår för att arbeta 
hem barn/ungdomar och utöka den egna familjehemsvården. 

Prognosen för ekonomiskt bistånd har förbättrats då intäkterna har ökat med medel från migrationsverket 
och prognosen har även sänkts gällande utbetalningarna av ekonomiskt bistånd då utbetalningarna 
minskat successivt under året. Utbetalningarna av försörjningsstöd håller en fortsatt låg nivå trots 
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pågående pandemin med ökad arbetslöshet. Anledning till att kostnaderna fortsätter att minska beror 
bland annat på ett minskat antal aktualiseringar men även på att socialsekreterarna har rätt kompetens 
och har ett strukturerat arbetssätt. 

Vård- och omsorg prognostiserar på totalen ett betydande underskott, dock har prognosen förbättras 
sedan föregående uppföljning vilket beror på att ersättningen för merkostnaderna kopplat till pandemin 
finns med i prognosen men även på att delar av de vidtagna åtgärderna, främst inom 
funktionshinderomsorgen samt på Tallmon, har gett en viss effekt. Samtliga verksamheter hade i 
samband med fördelningen av internbudgeten för 2020 besparingskrav. De åtgärder som har vidtagits 
har inte gett de effekter som behövs för en budget i balans. Underskottet består i huvudsak av högre 
personalkostnader än budgeterat. Den pågående pandemin och arbetet med att minska smittspridningen 
är resurskrävande och har stundtals krävt ett högre bemanningsläge än budgeterat samtidigt som 
sjukfrånvaron varit hög i delar av verksamheten. Störst differens mellan budgeterade kostnader och 
utfallet finns inom hemtjänsten. Där har en planerad och budgeterad minskning av bemanningen nattetid 
inte varit möjlig att genomföra av arbetsmiljöskäl. Genomförandet av att organisera hemtjänsten utifrån 
geografi har dragit ut på tiden vilket påverkar utfallet negativt både gällande personalkostnaderna och 
kostnaderna för leasingbilar. För att begränsa antal personaltimmar har verksamheterna löpande följt upp 
biståndsbeslut samt korrigerat planerad tid utifrån faktiskt utförd tid. Samarbetet mellan de olika 
hemtjänstgrupperna har utvecklats under året. Medarbetare fördelas om dagligen mellan verksamheterna 
för att minimera antal beställda personaltimmar från bemanningen. 

Inom funktionshindradeomsorgen är det främst korttidsboendet för barn, Skärboda, som har en negativ 
avvikelse gentemot budget. Detta är främst kopplat till en ökad kostnad för drift av verksamheten i och 
med flytten till andra lokaler vid årsskiftet. Utöver det har verksamhetsområdet även fått kostnader för 
externa placeringar som belastar utfallet negativt. 

Vård- och omsorgsboendet Tallmon som hittills är den verksamhet som varit mest drabbad av pandemin 
redovisar också en negativ avvikelse gentemot budget. Avvikelsen där består av högre 
personalkostnader än budgeterat. 

6.1.2 Resultat på verksamhetsnivå 

Verksamhet 
Period- 
budget 

Utfall 
Avv. mot 
period-
budget 

Årsbudget 
Års- 

prognos 
Avv. mot 

årsbudget 

 Övergripande  3 640 3 372 268 5 396 5 396 0 

 Individ- och familjeomsorg  39 915 41 074 -1 159 61 014 62 059 -1 045 

 Vård och omsorg  98 155 115 896 -17 741 150 490 168 178 -17 788 

       

Summa 141 710 160 342 -18 632 216 900 235 633 -18 833 

6.1.3 Resultat på områdes/enhetsnivå 

  
Period- 
budget 

Utfall 
Avv. mot 

per.budge 
Årsbudget Årsprognos 

Avv. mot 
årsbudget 

PROJEKT VOM 0 -1 466 1 466 0 0 0 

VÅRD OCH OMSORGSCHEF 400 3 113 -2 713 814 -1 167 1 981 

SÄRSKILT 
BOENDE/KORTTIDS 

40 088 44 913 -4 825 60 852 64 167 -3 315 

ORDINÄRT BOENDE 26 718 38 615 -11 897 40 894 56 764 -15 870 

FUNKTIONSHINDRADEOMS. 19 368 18 808 560 29 937 30 273 -336 

HEMSJUKVÅRD/REHAB 11 581 11 912 -331 17 993 18 241 -248 

Summa 98 155 115 896 -17 741 150 490 168 278 -17 788 
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Period- 
budget 

Utfall 
Avv. mot 

per.budge 
Årsbudget Årsprognos 

Avv. mot 
årsbudget 

PROJEKT IFO 0 -690 690 0 0 0 

IFO-CHEF 3 715 3 517 198 5 570 5 510 60 

BARN & FAMILJ 22 934 25 747 -2 813 35 498 37 839 -2 341 

BISTÅND- OCH FÖRSÖRJNING 10 630 10 327 303 16 120 15 268 852 

NÄTVERKSHUSET 3 066 3 128 -62 4 678 4 668 10 

ENSAMKOMMANDE INT PLAC -430 -955 525 -852 -1 226 374 

BISTÅNDSENHETEN 0 0 0 0 0 0 

Summa 39 915 41 073 -1 158 61 014 62 059 -1 045 

6.1.4 Tidigare prognoser 

Verksamhet Årsbudget Tidigare avvikelser mot årsbudget 

  februari mars april maj juni juli augusti 

Övergripande  5 396 0 0 0 0 0 0 0 

Individ- och familjeomsorg  61 014 -1 337 -2 821 -3 476 -2 608 -1 621 -1 621 -1 045 

Vård och omsorg  150 145 -14 822 
-16 
669 

-19 387 -22 609 -23 554 -26 244 -17 788 

Summa 216 555 -16 159 
-19 
490 

-22 863 -25 217 -25 175 -27 865 -18 833 
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6.1.5 Åtgärdsarbete 

Kortsiktiga åtgärder 

Besparingsåtgärd 
Besparingseffekt 

2020 (tkr) 
Besparingseffekt 

2021 (tkr) 

Minskad bemanning hemtjänst, ökad nyttjandegrad 155  

Omvandla hälften av korttidsplatserna till särskilt boende, Tallmon 300 614 

Förändrad schemaläggning på Tallmon 4 000 9 000 

Automatisering av ekonomiskt bistånd kommer innebära minskade 
utbetalningarna per invånare med ca 20 %. 

 1 000 

Tillfälligt avtal med färdtjänst 700  

Minska en till två placeringar på HVB till familjehem samt öka 
öppenvårdsinsatser från augusti månad besparing 3000 +1500 per dygn 

675 1 200 

Summa 5 830 11 814 

Långsiktiga åtgärder 

 Utreda och planera för ett införande av matdistribution, kan vara möjlig att genomföra under 
2020. Kommer att minska bemanningsbehovet inom hemtjänsten. 

 Ökad användning av välfärdsteknik som stärker den enskilde brukaren i att leva ett självständigt 
liv. 

 Genomföra åtgärder för att möjliggöra en ökad användning av resurstiden inom personlig 
assistans. 

 Utökning av antalet interna familjehem. En handlingsplan och tidplan med rekrytering, utredning, 
handledning, uppföljning är under framtagande. 

 Utökning av antalet kontaktfamiljer och kontaktpersoner. 

 Försörjningsstödsenheten arbetar aktivt med att automatisera sina processer och beräkningen är 
att enheten kommer att gå in i ett skarpt läge från årsskiftet 20/21. Detta kommer innebär att tid 
frigörs för socialsekreterarna som kommer kunna arbeta mer aktivt med att ge stöd och att hjälpa 
klienterna att bli självförsörjande. Enheten beräknar att det nya arbetssättet kommer ge 
ekonomiska effekter, dock inte förrän 2021-2022. 

 Utreda möjligheten att automatisera andra processer inom myndighetsutövningen. 

 Ta fram kriterier för beslut gällande särskilt boende och korttidsvistelse enligt socialtjänstlagen, 
omarbetning av riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen, implementera IBIC, se över 
schablontider etc. 
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6.2 Målanalys 

6.2.1 Målområde: Övergripande målområde - Tillsammans i Älvkarleby 

kommun 

Kommunfullmäktiges mål: Kommunens alla mål ska uppnås genom 

prioriteringar och rätt ekonomiska analyser. 

Nämndens mål: Kostnaden ska närma sig den nationella referenskostnaden för 

äldreomsorgen 

Årsprognos 

 

Analys 

Utfallet på målvärdet speglar kostnaden för 2019. Under 2019 var det främst inom hemtjänsten som 
Älvkarleby kommun hade högre kostnader än jämförbara kommuner. Nettokostnaden för äldreomsorgen 
för 2020 redovisas efter andra halvåret 2021. Bedömningen är att målvärdet för 2020 inte kommer att 
nås, även om en viss förbättring kan skönjas. Äldreomsorgen har på totalen sedan mars varit hårt 
ansträngda av pandemihantering och har i och med detta förlorat tid och kraft i sitt effektiviseringsarbete. 

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 

  
Nettokostnad äldreomsorg, 
kr/inv 

14 583,91 14 584 13 001 

Analys 

Utfallet på målvärdet speglar kostnaden för 2019. Under 2019 var det främst inom hemtjänsten som Älvkarleby kommun hade 
högre kostnader än jämförbara kommuner. Nettokostnaden för äldreomsorgen för 2020 redovisas efter andra halvåret 2021. 
Bedömningen är att målvärdet för 2020 inte kommer att nås, även om en viss förbättring kan skönjas. Äldreomsorgen har på 
totalen sedan mars varit hårt ansträngda av pandemihantering och har i och med detta förlorat tid och kraft i sitt 
effektiviseringsarbete. 

Nämndens mål: Kostnaden ska närma sig den nationella referenskostnaden för individ- 

och familjeomsorg 

Årsprognos 

 

Analys 

Utfallet på målvärdet speglar kostnaderna för 2019. Nettokostnaden för individ- och familjeomsorg finns 
tillgänglig efter halvårsskiftet 2021. Bedömningen är att målvärdet på helår 2020 inte kommer att uppnås 
då kostnaderna för externa placeringar inte nått önskad nivå. Det är främst insatser för barn och unga 
som Älvkarleby kommun har betydligt högre kostnader än den nationella referenskostnaden och då 
främst gällande placeringar. Ett intensivt arbete pågår att med att avsluta eller förändra "gamla 
placeringar" vilket också gett resultat men inte i den omfattning som krävs för att nå det satta målvärdet. 

  

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 

  
Nettokostnad individ- och 
familjeomsorg, kr/inv 

6 482,29 6 558,6 4 195,0 

Analys 

Utfallet på målvärdet speglar kostnaderna för 2019. Nettokostnaden för individ- och familjeomsorg finns tillgänglig efter 
halvårsskiftet 2021. Bedömningen är att målvärdet på helår 2020 inte kommer att uppnås då kostnaderna för externa placeringar 
inte nått önskad nivå. 
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6.2.2 Målområde: Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

Kommunfullmäktiges mål: Ungdomsarbetslösheten ska understiga 5,7%. 

Nämndens mål: Tidiga och förebyggande insatser inom individ- och familjeomsorgen 

Årsprognos 

 

Analys 

Tidiga och samordnade insatser är avgörande för att förhindra en ogynnsam utveckling för den enskilde 
individen. För att komma dit krävs ett aktivt arbete och nära samarbete mellan de olika professionerna. 
Med syfte att skapa tidiga interventioner och förebygga placeringar förändras arbetssättet till att 
öppenvården redan under utredningstiden arbetar sida vi sida med socialsekreterare. Målsättningen är att 
bevilja öppenvård för alla placerade barns vårdnadshavare och ha tydlig planering när placeringar ska 
upphöra för hemflytt och att det då finns bra stöd när barnen kommer hem, så risken för återplacering 
minimeras. Bedömningen är att hälften av målvärdena kommer att uppnås och för resterande målvärden 
noteras en mindre avvikelse. 

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 

  

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

72  75 

  

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

86  75 

  

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

63  75 

  

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

  75 

Analys 

Utfall delår 2 är 85 % 

Kommunfullmäktiges mål: Kommunen ska bedriva en kostnadseffektiv 

verksamhet och årligen förbättra sitt kostnadsläge gentemot 

standardkostnaderna 

Nämndens mål: Nyttjandegraden inom hemtjänsten ska uppgå till 70 % under år 2020. 

Årsprognos 

 

Analys 

Ett mått på hemtjänstens effektivitet är att mäta dess nyttjandegrad. Under årets första åtta månader har 
den planerade nyttjandegraden legat på i genomsnitt 64 % vilket ännu är en bit ifrån nämndens mål på 70 
% men ett betydligt högre snitt än 2019. Bedömningen är att verksamheten är på god väg 
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   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 

  Nyttjandegrad  64 70 

Nämndens mål: Förskola, grundskola och hemtjänsten ska minska sina kostnader i 

förhållande till jämförbara kommuner. 

Årsprognos 

 Analys 

 Utfallet på målvärdet speglar kostnadsbilden för 2019. Resultat för 2020 presenteras efter andra 
halvåret 2021. Den samlade bedömningen är att målvärdet för 2020 inte kommer att uppnås 
däremot kan en viss förbättring skönjas. 

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 

  

Kostnad hemtjänst 
äldreomsorg, 
kr/hemtjänsttagare 

385 745,64 385 456 315 140 

Analys 

Utfallet på målvärdet speglar kostnaden för hemtjänsten under 2019. 

Kommunfullmäktiges mål: För att kommunen ska klara framtida 

kompetensförsörjning ska kommunen erbjuda heltid för anställda som så 

önskar. 

Nämndens mål: Verksamheterna ska verka för att anställda kan få heltider i den 

utsträckning ramarna tillåter detta. 

Årsprognos 

 

Analys 

Följs upp på helår. Flest medarbetare finns inom vård- och omsorg en verksamhet där det inte är det 
normala att medarbetare arbetar heltid. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom nämndens 
verksamhetsområde ligger på drygt 90 % 

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 

  Andel heltidsanställda 69  93 

Analys 

Följs upp på helår. Flest medarbetare finns inom vård- och omsorg en verksamhet där det är relativt vanligt att förekommande 
med deltidstjänstgöring. Av de totalt 331 anställda arbetar 200 heltid. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom nämndens 
verksamhetsområde ligger dock på drygt 90 %. 
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6.2.3 Målområde: Mål 10 - minskad ojämlikhet. 

Kommunfullmäktiges mål: Vi ska vara en arbetsgivare som främjar god 

arbetsmiljö och våra medarbetare ska ges delaktighet och inflytande på 

våra arbetsplatser. 

Nämndens mål: Bra arbetsmiljö 

Årsprognos 

 

Analys 

Målvärdet nåddes inte inom samtliga mätområden. Det faktum att medarbetarenkäten genomfördes 
under den period då verksamheten var som mest ansträngd av arbetet med pandemin kan ha haft en 
påverkan på resultatet. 

   Mätetal Utfall T2 2019 Utfall T2 2020 Målvärde 2020 

  
HME (Hållbart 
medarbetarengagemang) 

 3,93 4 

Analys 

Målvärdet nåddes inte inom samtliga mätområden. Det faktum att medarbetarenkäten genomfördes under den period då 
verksamheten var som mest ansträngd av arbetet med pandemin kan ha haft en påverkan på resultatet. 
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6.3 Uppföljning och analys av investeringar 

Analys 

Investeringsmedlen planeras att användas främst för att skapa en bra arbetsmiljö och en säker och 
välkomnande reception i IFO:s nya lokaler. 

6.3.1 Rapport 

Investeringar (tkr) 

  Årsbudget Utfall Årsprognos Avv. mot årsbudget 

FÖRVALTNINGSCHEF 500 93 400 100 

TALLMON 2 225 0 0 225 

Summa 725 93 400 325 

  



Delårsrapport 2020 övergripande 72(85) 

6.5 Väsentliga händelser 

Omsorgsnämnden formerades och hade sitt första sammanträde den 1 april. 

Sedan mitten av mars har omsorgsnämndens verksamheter i hög grad påverkats av den pågående 
pandemin. Sjukfrånvaron har stundtals varit mycket hög då medarbetare anammat uppmaningen att 
stanna hemma vid symtom från övre luftvägarna. Att vårda personer med bekräftad eller misstänkt Covid 
19 är mycket resurskrävande. Hantering av och tillgången till skyddsutrustning har stundtals varit 
utmanande och medfört höga merkostnader. Även de verksamheter som inte arbetar direkt i det 
brukarnära arbetet har under denna period fått ändra sitt sätt att arbeta för att upprätthålla den 
rekommenderade sociala distanseringen. 

Det har under året varit en tydlig trend att nämndens kostnader för försörjningsstöd minskar. 
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7 Utbildningsnämnden 

7.1 Ekonomisk rapport 

  
Period- 
budget 

Utfall 
Avv.mot 

per.budget 
Årsbudget Årsprognos 

Avv.mot 
årsbudget 

INTÄKTER       

Avgifter och bidrag -11 352 -19 296 7 944 -17 164 -22 795 5 631 

Försäljn vht/entreprenad -2 905 -2 836 -69 -4 400 -4 515 115 

Övriga intäkter -292 -67 -225 -440 -440 0 

Interna intäkter -6 182 -6 624 442 -9 271 -9 485 214 

Summa intäkter -20 731 -28 824 8 093 -31 275 -37 235 5 960 

KOSTNADER       

Personalkostnader 76 669 85 368 -8 699 124 159 134 734 -10 575 

Bidrag 61 59 2 90 90 0 

Köp av verksamhet 48 112 53 077 -4 965 75 035 81 157 -6 122 

Lokalkostnader 2 217 2 638 -421 3 325 3 706 -381 

Interna kostnader 33 980 33 972 8 50 963 50 324 639 

Förbrukning material/inv 2 027 1 935 92 3 060 3 749 -689 

Övriga främmande 
tjänster 

2 798 2 883 -85 4 195 4 867 -672 

Övriga kostnader 4 876 5 731 -855 8 723 8 948 -225 

Summa kostnader 170 740 185 662 -14 922 269 550 287 575 -18 025 

DRIFTRESULTAT 150 009 156 838 -6 829 238 275 250 340 -12 065 

Avskrivning 277 314 -37 413 499 -86 

Finansiella kostnader 0 1 -1 0 0 0 

VHT NETTOKOSTN 150 286 157 153 -6 867 238 688 250 839 -12 151 

7.1.1 Ekonomisk analys 

Totalt utbildning 

Den största avvikelsen är personalkostnader som idag ger en negativ prognos med -10,6 mnkr, det är en 
förbättring mot hur det såg ut i tertialrapport 1 då avvikelsen mot budget var -12,5 mnkr. Grundskolan har 
ett underskott på -3,3 mnkr vilket är en förbättring mot tertial 1.  Förskolorna har ett underskott på 3,4 
mnkr som ger en förbättring i prognos på 1 mnkr mot tertial 1. 

Köp av verksamhet som utgörs av interkommunal ersättning samt familjehemsplacerade barn samt 
särskola där vi köper tjänster/platser av Gävle kommun, det ger negativ prognos då det saknas medel i 
budget för denna post. Periodens avvikelse augusti är -6,1 mnkr då en ökning mot tertial 1 som var- 5,8 
mnkr. Gemensamt gymnasium (IKE) har ett periodiserat negativt utfall där budget inte har givits för dessa 
kostnader. Övriga kostnader som har ökat är taxiresor samt fler familjehemsplacerade barn med 
specialutbildningar såsom HVB-utbildning som skräddarsys utifrån barnets behov. Grundregeln är att 
familjehemsplacerade barn/elever folkbokförs i den nya hemkommunen, men om barnet ska gå en 
utbildning såsom HVB blir den placerande kommunen betalningsskyldig. Socialtjänsten samt 
utbildningsförvaltningen har idag kostnader gemensamt på cirka 1 mnkr/barn. 

Differensen mellan budget och prognos är -12,5 mnkr vilket är en förbättring med 2,0 mnkr sedan juni-
julis rapport. Där förskolan står för den största återhämtningen i personalbudget, effekten kommer av att 
förskolan har mer restriktioner gällande vikarieanskaffning sedan vecka 13 (mars). 

Intäkter i form av statsbidrag har kommit till förvaltningen som ska täcka kostnader för sjukskrivningar 
under pandemin. Summan är ca 1 mnkr. 

Elevhälsan  

Elevhälsan redovisar ett positivt resultat. Verksamheten räknar med att utfallet kommer vara +-0 vid 
årsskiftet, beroende på att verksamheten behöver köpa in psykologutredningar. Elevhälsan har behov av 
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en ytterligare psykolog men bedömer i nuläget att det inte är ekonomiskt möjligt att anställa en psykolog 
till, och att kostnaden blir mindre genom att köpa in utredningar. 

Intraprenaden 

Intäkter 

Redovisningen för statsbidraget Hälsa och sjukvård var för 2019 vilket gör att pengarna 362 tkr går in 
som en intäkt. 

Statsbidrag för Lärcentrum kommer att inbringa ca 475 tkr där verksamheten har direkta kostnader för 
ca 175 tkr. De 300 tkr som är kvar ska täcka 20 % i personalkostnad och resten till lokal. 

Kostnader: 

Verksamheten har generellt höga personalkostnader kontra budget. Detta på grund av att 
vuxenutbildningen har två yrkesutbildningar på skolan som kostar personalresurser. I augusti startar 
ytterligare en klass med Barnskötare viket gör att under perioden augusti - december, två klasser som blir 
extra betungande i personalkostnader. För Barnskötarna får vi statsbidrag för alla elever som täcker 
personalkostnaden men jag är tvungen att utöka vissa lärares tjänster för att de ska nå upp till den 
tjänstegrad de är anställda för och det kostar pengar från budgeten. Vårdutbildningen kostar två lärare 
som vi inte får statsbidrag för på grund av att den utbildningen är en medfinansiering. Med det menar jag 
att för att få statsbidrag för yrkesutbildningar så måste kommunen ställa upp själva med 50 % - detta är 
vår vårdutbildning. 

När det gäller SFI:s kostnader så är tjänsterna korrigerade till 3,0 tjänst vilket är en minskning. En lärare 
studerar Svenska som andraspråk på högskolan på 20 % vilket finansieras via statsbidraget Lärarlyftet. 
Denna verksamhet kommer fortsättningsvis ha höga personalkostnader på grund av att i grundbudget 
finns det enbart 1,0 i tjänst vilket inte är möjligt på antalet studerande idag som är ca 50 st. 

Särvux: Fått en prishöjning från 125 kr/tim till 300 kr/tim som är obudgeterad. Vi har i dagsläget 3 elever 
som läser Särvux i Gävle. 

Statsbidraget Lärcentrum kommer att innebära kostnader på ca 175 tkr i form av teknik, möbler mm. 

Prognos mot budget: 

På grund av dessa intäkter och de besparingsåtgärder som genomförs under hösten i form av 
personalnedskärningar så säger prognosen att det på årsbasis ger överskott i budget. 

  

Kulturskolan   

Kulturskolans budget har hittills varit i balans. Verksamheten har haft ett litet överskott vad gäller löner 
som ökade under våren. Detta beror på att verksamheten hade budgeterat för en tjänst som inte satts i 
drift förrän nu till hösten. Kulturskolan har inte haft några större utgifter för musik/dans/teater denna vår 
då alla föreställnings- och konsertverksamheter blivit inställda p.g.a. pandemin. Kulturskolan har beviljats 
bidrag från Kulturrådet på 177 000 kr som ska användas till de projekt som angetts i ansökan för att 
utveckla Kulturskolans verksamhet. Projektet avser att starta upp Kulturcaféverksamhet, där elever från 
Kulturskolan får visa upp sig på olika sätt och samverka med andra aktörer inom kommunen. De ger bl.a. 
Två pedagoger möjligheten att utöka sin arbetstid för att möjliggöra projektet. 

På grund av viss rådande personalsituation kommer kulturskolan att drabbas av underskott i budget 
under kommande 12 månader. 

  

Förskolor gemensamt 

 Under september kommer kostnader för "elevassistenter/resurser" att öka då verksamheterna har 
flera barn som är i behov av insatser. I övrigt inga större avvikelser ekonomiskt.  

 Underskottet i budget minskar på grund av restriktioner gällande vikarieanskaffning. 
Vi har haft sedvanlig sammanslagning under sommar samt utvecklingsdagar för att spara 
vikariekostnader och ge personalen kvalitetstid att planera och målstyra verksamheten. 

Rektorer har kontinuerlig dialog med verksamheterna om ekonomi i dagligt tal och på möten, APT. 

Arbetar medvetet för att öka frisknärvaro, chefs närhet till verksamheterna, snabb återkoppling vid 
sjukfrånvaro. 

Genomför dialoger på APT om arbetsmiljöfrågor och riskanalyser med personalen och samverkar med 
facken. 
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Arbetat för färre anställda och känd personal genom att endast tillåta nedsättning i tid som är lagstadgad. 
Detta ger också bättre kvalitet ur ett barnperspektiv samt att arbetsuppgifter kan fördelas ut mer jämt då 
personalen har kompetens, vilket gynnar arbetsmiljön för alla. 

Vikariebehovet och resursbehovet minskar då samma kompetenta personal täcker upp mer tid. 
"Slentrianmässig" mertid kan lätt bli när många kan ställa upp för liten tid, exempelvis en halvtimme. 
Detta uteblir när flera arbetar heltid och inte kan ta på sig arbetstid. Det har visat sig att verksamheterna 
klarar sig ändå. Kostnaderna på några förskolor har gått ner i kostnader beroende på detta. 

Pandemin har inneburit att inga vikarier utifrån har tillsats, från mars månad. Endast förskolans redan 
poolanställda har arbetat. Det har varit möjligt på grund av hög frånvaro av barn, cirka hälften av barnen 
har varit frånvarande på förskolorna. 

Restriktionerna från Folkhälsomyndigheten har inneburit neddragna krav på verksamheten och 
ambitionen har legat på att kunna ha öppet. Personalen har inte haft planeringstid för de har istället täckt 
upp för sjukfrånvaro och den pedagogiska verksamheten drivs mer "här och nu”. Cheferna har själva 
skött om bemanningen och haft dagliga dialoger med personalen om samarbete och behov. 

  

Bodaskolan 

  

 I de lägre åldrarna har Bodaskolan en stor andel elever med annat modersmål än svenska vilket 
kräver mer resurser för att stödja språkutveckling och kunskapsutveckling i alla ämnen. Bland 
annat krävs att vi bedriver undervisning i svenska som andra språk, studiehandledning på 
modersmålet samt en högre täthet med pedagoger i klassrummet. För att minska kostnaderna 
och öka kvaliteten i undervisningen, i detta avseende, arbetar vi för att utveckla lärmiljön och öka 
förekomsten av en differentierad undervisning. Olika funktionsvariationer hos elever kräver 
resurser i form av extra pedagoger i klassrummet, flexibel undervisning klassrum/mindre 
sammanhang samt elevassistenter. 

 För att minska kostnaderna och öka kvaliteten på undervisningen, för dessa elever, jobbar skolan 
med en Studio-modell som kräver färre "en till en"- lösningar.  

 För att säkerställa att eleverna får det stöd de behöver för att ha möjlighet att uppnå 
kunskapskraven krävs att specialpedagogisk kompetens finns på plats så som speciallärare i 
matematik, svenska och svenska som andra språk (sva). Då den specialpedagogiska- och sva-
kompetensen tidvis saknats, helt eller delvis, på Bodaskolan finns elever vars behov av 
specialundervisning är större än om den undervisningen kunnat skötas kontinuerligt. Det finns 
med andra ord ett uppdämt behov. 

 För att öka kvaliteten och minska kostnaderna i detta avseende utökar skolan samverkan i 
sva/speciallärargruppen. Med detta ser verksamheten till att få en effektivare 
specialundervisning. 

 Ojämnt elevantal ställer till problem med klassbildningen. Några årskurser har för många elever 
för att vara en grupp. När vi delar årskursen i två grupper blir elevantalet/grupp litet i förhållande 
till kostnaden för en lärare. Detta är svårt att åtgärda då det är beroende av antalet elever i 
skolans upptagningsområde. För att elever ska välja Bodaskolan ser vi att en undervisning som 
håller hög kvalitet blir viktig, vilket den i dagsläget gör. 

 Sjukfrånvaro bland personalen har bidragit till ökande kostnader för vikarier. 

 För att minska kostnaderna för timanställda vikarier ökar vi samverkan mellan arbetslagen så att 
vi kan använda ordinarie personal i ännu högre grad. Detta gäller så väl för grundskola som 
fritidshem. 

 En ökning i kostnader för personal beror på att obehöriga lärare ersatts med behöriga, 
legitimerade sådana.  

 Bodaskolan har lokaler i en så kallad modul som funnits på plats sedan terminsstart ht -19. 
Täckning för kostnaden för modulen finns dock inte med i budget för 2020.  

Rotskärskolan F-6 

 I början av sommaren var flera sjuka i Covid-19 i flera veckor. Bodas och Rotskärsskolans fritids 
slogs i 5 veckor för att få driften av fungera. Personalplaneringen försvåras då vistelsetider inte 
inkommer i tid vilket innebär högre personalkostnader då en anpassning hade kunnat göras. 

 Elever som är i behov av ständig tillsyn pga. olika neurologiska diagnoser samt medicinska 
åkommor, fortsätter att ha detta behov även under fritidstid. Detta gör att det krävs mer personal 
än annars för att upprätthålla en god kvalitet samt inte riskera barnens tillvaro samt personalens 
arbetsmiljö. 
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 Då det är många elever med stora behov behövs fler speciallärare. I dagsläget utbildas en 
befintlig speciallärare i svenska men vi saknar en speciallärare i matematik som vi kommer att 
behöva. 

 En språkstudio och omorganisation av elevassistenter har startat för att de elever som har 
språkstörning ska få bättre undervisning med lärare som har specialkunskaper. 

 I den nya studio Curie finns elever med språksvårigheter som suttit en och en med en 
elevassistent kunna få specialstöd av utbildad lärare samt några elevassistenter. Eleverna tillhör 
sin ordinarie klass och fortsätter att läsa sina ämnen i varierande grad i sin vanliga klass. Det 
finns färre elevassistenter i den ordinarie verksamheten tack vare detta. 

 Det är tre elevassistenter som valt att studera på heltid, en av dem har avslutat sin 
visstidsanställning och två har tjänstledigt. Dessa tjänster är ej tillsatta. 

Särskola Rotskärsskolan 

 Under vår och sommar har det varit sjukdom i personalgruppen och detta har fortsatt. En 
personal har slutat sin visstidsanställning men ersatts av en ny personal. En ny elevassistent är 
tillsatt då det kommit flera nya elever till hösten Trots att mycket sjukdom varit under våren och 
delvis under sommaren så har det fungerat bra med fritidsverksamheten inom Grundsärskolan. 
Vissa elever har stora behov av mycket tillsyn som kräver en elevassistent per elev. 

 Särskolan består av tre grupper. En grupp av elever med lättare intellektuell funktionsnedsättning 
som undervisas i grundsärskolans ämnen (läser lika ämnen som grundskolan men på lägre nivå). 
Denna grupp har utökats till höstterminens början till 6 elever. De övriga två grupperna är så 
kallade träningsgrupper, dessa är resurskrävande. Det saknas specialutbildade lärare i 
grupperna men det är en lärarna som läser till speciallärare inom särskola samtidigt som hen 
arbetar. 

 Utbildade speciallärare saknas inom grundsärskolan. 

 Lokaler är fortfarande inte anpassade för verksamheten i de olika grupperna på Särskolan.  Då 
fler elever kommer till särskolan till hösten har ett rum som används för Fritidsverksamheten i 
grundskolan tagits över av Grundsärskolan. 

 Utemiljön är inte anpassad för verksamheten som för att fler personal måste finnas runt elever vid 
utevistelse. Det saknas staket/grind mot en del av gården som gör att eleverna kan springa och 
hamna i trafiken. 

Sörgärdets skola 

Den positiva avvikelsen kan förklaras med att verksamheten har sparat på elevassistenter. Överskottet 
kan också förklaras med intäkter som kommit in under höstterminen. 

Rotskärsskolan 7-9 

 Som det ser ut i prognosen i dagsläget är det ett stort underskott för skolan Rotskär 7-9. 
Verksamheten fick jag 2,5 mnkr mindre i budget året 2020 vilket självklart påverkar möjligheten 
att nå ett bra bokslut. Skolan är densamma men med fler elever från denna hösttermin. 

 Vi har nu åter våra nya åk 7 indelade i 4 st parallellklasser med ca 23 elever i varje. Årets åk 8 är 
fördelade på 3 st parallellklasser där en har 26 st elever och de andra ca 23. Åk 9 är fördelade på 
4 st parallellklasser och är färre elever i varje klass jämfört med de yngre.  

 Visionen för skolan har varit sedan tidigare att hålla nere klasstorlekarna för att ge eleverna bättre 
möjligheter då det blir mer lärartid per elev, men då var det ett tänkt max på 20 elever per klass 
vilket skolan inte har möjlighet att hålla. För att ge ett extra bra stöd för elever med behov finns 
nu speciallärare i både svenska och matte, vilka jobbar mot klass, grupp och individ. 

 Ekonomiskt är det inga ändringar sedan senaste rapporteringen. Underskottet som var på över 
2 mnkr under senare våren har visserligen sjunkit men är ändå högt. Som nämnts i tidigare 
rapport har elevantalet ökat från ht-20 då enbart åk 7 är 20 stycken fler än de som slutade åk 9 i 
juni månad. Till det har kommunen haft inflyttning. Fler elever genererar mer elevpeng men då 
har vi inte utökat antalet lärare utan utökat antalet undervisningstimmar för de inom befintlig 
organisation, men inom ramen för rimlig arbetsbelastning. Därmed ökar vi intäkten med elevpeng 
men ökar inte kostnaderna för lärare som ändå är den stora utgiftsposten. 

 Teknisk utrustning och hjälpmedel har inhandlats i mindre mängd vid akuta behov då utrustning 
gått sönder, oftast på grund av ålder. Andra förbrukningsmateriel för skolan i stort kan i regel inte 
påverkas speciellt mycket och det sista halvåret har krävt utöver det vanliga. 

 Läromedel, program och appar som kan delas ut till många kontrolleras i möjligaste mån upp och 
används, likaså licenser med rimliga priser. Likaså är det prioriterat till elever med stora 
inlärningssvårigheter att få använda anpassat material i bokform som andra inte får del av då det 
är kostsamt.  
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7.1.2 Resultat på verksamhetsnivå 

Verksamhet 
Period- 
budget 

Utfall 
Avv. mot 
period-
budget 

Årsbudget 
Års- 

prognos 
Avv. mot 

årsbudget 

Övergripande skolchef  8 862 7 213 1 649 14 066 13 770 296 

Interkommunala  44 671 49 165 -4 494 70 996 77 405 -6 409 

Förskola  34 914 37 344 -2 430 54 446 57 889 -3 443 

Grundskola  50 432 52 290 -1 858 80 992 84 315 -3 323 

Elevhälsan  4 020 3 609 411 6 431 6 109 322 

Kulturskolan  1 455 1 237 218 2 350 2 295 55 

Projekt utbildning  0 1 -1 0 0 0 

Vuxenutbildning  5 932 6 292 -360 9 407 9 056 351 

Summa 150 286 157 151 -6 865 238 688 250 839 -12 151 

7.1.3 Tidigare prognoser 

Verksamhet Årsbudget Tidigare avvikelser mot årsbudget 

  februari mars april maj juni juli augusti 

Övergripande skolchef  13 915 0 168 -2 38 38 38 296 

Interkommunala  70 996 -5 420 -5 651 -4 565 -5 844 -6 675 -6 675 -6 409 

Förskola  53 767 -6 320 -6 458 -5 913 -5 607 -5 588 -4 447 -3 443 

Grundskola  80 017 -3 266 -3 261 -5 663 -4 860 -3 425 -3 569 -3 323 

Elevhälsan  6 278 0 0 30 115 115 115 322 

Kulturskolan  2 295 0 0 0 0 0 0 55 

Projekt utbildning  0 0 0 0 0 0 0 0 

Vuxenutbildning  9 213 0 0 0 0 0 0 351 

Summa 236 481 -15 006 -15 202 -16 113 -16 158 -15 535 -14 538 -12 151 

7.1.4 Åtgärdsarbete 

Kortsiktiga åtgärder 

Besparingsåtgärd 
Besparingseffekt 

2020 (tkr) 
Besparingseffekt 

2021 (tkr) 

Avslut 0,5 tjänst SFI 180 180 

Avslut 0,8 tjänst IM 300 300 

Besparingar konferenser och kortare utbildningar samt resor. 100 100 

Besparing inköp material 50 100 

Restriktiv vikarieanskaffning på förskolan 2 000 3 000 

grundskola 1 142 4 022 

Förskolan: Ingen tillsättning av pensionsavgångar i utbildnings poolen, det 
betyder en besparing på tre årsarbetare. 

0 1 800 

Förskola: Investeringar, planering, inköp. 50 100 

kulturskola, ej materiella inköp. Neddragning timanställning. 30 190 

Summa 3 852 9 792 
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Långsiktiga åtgärder 

 Utbildningsförvaltningen kommer utifrån att få budget i balans utreda risker och konsekvenser 
utifrån att säga upp/avyttra personal. Denna startar i augusti 2020.  

 Lägga förslag till beslut utifrån prioriteringsunderlagen budget 2021 som ska ge ekonomiska 
positiva effekter. 

 Ständigt pågående besparingsarbete på alla nivåer/verksamheter utifrån mottot god hushållning 
med resurser samt personal.  

 Utredning utökning barnantalet per avdelning förskola. Utredning pågår och läggs fram på AU 
2020-09-01. 

 Retroaktiv avgiftskontroll taxor fritidshem samt förskolor. Modell för arbetet tas fram i augusti 
2020. 
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7.2 Målanalys 

7.2.1 Målområde: Övergripande målområde - Tillsammans i Älvkarleby 

kommun 

Kommunfullmäktiges mål: Kommunens alla mål ska uppnås genom 

prioriteringar och rätt ekonomiska analyser. 

Nämndens mål: Förskolans nettokostnad, kr/inv ska närma sig referenskostnaden för 

kommunen 

Årsprognos 

 

   Mätetal Utfall T3 2019 Utfall T3 2020 Målvärde 2020 

  
Nettokostnad förskola, 
kr/inv 

7 183,25 6 093 6 011 

Analys 

En förbättring har gjorts gällande kostnader sedan 2019, skillnaden är 1090 kr/inv. Måluppfyllelsen är 98,6 %. 

Inga uppgifter finns tillgängliga för utfall T3 2020. 

7.2.2 Målområde: Mål 4 - God utbildning för alla. 

Kommunfullmäktiges mål: Vi ska höja utbildningsnivån i kommunen och 

öka behörigheten till gymnasiet med målet 100 % ska vara behöriga till 

gymnasiet. Inom 5 år ska minst 90 % av eleverna vara behöriga till 

gymnasiet och övriga i annan sysselsättning. 

Nämndens mål: Vi ska höja utbildningsnivån i kommunen 

Årsprognos 

 

Analys 

Inga nationella prov har genomförts på grund av pandemi. Resultaten redovisas enligt följande på 
ämnesresultaten/betyg: 

 Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%): 85,4 % vilket 
innebär att målvärdet 90 % inte uppnås för läsår 2019-2020. 

 Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%): 81,25 % vilket innebär 
att målvärdet 90 % inte uppnås. 

 Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%): 85,4 % vilket 
innebär att målvärdet 90 % inte uppnås. 

 Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%): 
Inga uppgifter.   

Variationer finns på de olika enheterna/skolorna sammantaget grundskola påvisar dessa resultat på 
föregående läsår. 

  

 



Delårsrapport 2020 övergripande 80(85) 

   Mätetal Utfall T3 2019 Utfall T3 2020 Målvärde 2020 

  

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

222,9 188,9 225 

  

Gymnasieelever med 
examen eller studiebevis 
inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) 

71,11   

Analys 

Inga uppgifter. 

  

Elever i åk 6 med lägst 
betyget E  i engelska, 
kommunala skolor, andel 
(%) 

86,1 85,4 90 

Analys 

Målvärdet uppnås inte, dock är resultatet marginellt, inga nationella prov är genomförda på grund av pandemin. 

  

Elever i åk 6 med lägst 
betyget E  i matematik, 
kommunala skolor, andel 
(%) 

83,3   

  

Elever i åk 6 med lägst 
betyget E  i svenska, 
kommunala skolor, andel 
(%) 

92,4   

  

Elever på SFI som klarat 
minst två kurser på 
studievägen av nybörjare 
två år tidigare, andel (%) 

44   

  

Elever i åk 3 som deltagit i 
alla delprov som klarat alla 
delprov för ämnesprovet i 
matematik, kommunala 
skolor, andel (%) 

54,2   

  

Elever i åk 3 som deltagit i 
alla delprov som klarat alla 
delprov för ämnesprovet i 
svenska och svenska som 
andraspråk, kommunala 
skolor, andel (%) 

76,6   

7.2.3 Målområde: Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

Kommunfullmäktiges mål: Minskad arbetslöshet och minskat ekonomiskt 

utanförskap. Fler än 80 % sysselsatta i åldern 20-64 år. 

Nämndens mål: Minskat antal avhopp från gymnasiet 

Årsprognos 

 

Analys 

Målvärdet uppnås inte. 

   Mätetal Utfall T3 2019 Utfall T3 2020 Målvärde 2020 

  Antal avhopp 7 7 6 

Analys 

Hej ! 

Det har varit 7 stycken avhopp under Vårterminen-20 varav 6 st är pojkar och 1 flicka. 
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   Mätetal Utfall T3 2019 Utfall T3 2020 Målvärde 2020 

2 stycken felval (de eleverna har valt om och börjar studier på annan gy.utb nu till Ht-20) 

2 st saknar studiemotivation 

2 st otillräckliga studieresultat (varav en inte vill ha längre studiegång och en inte har förmåga att tillgodogöra sig utbildning på 
gymnasienivå) 

1 st (VO utbildningen) på grund av nyligen diagnostiserat kroniskt sjukdomstillstånd som gör att hen inte kan jobba inom vård 

  Antal avhopp gymnasiet   6 

Analys 

Vi har haft 7 st avhopp under Vt-20 varav 6 st är pojkar 1 flicka. 

2 st felval (de eleverna har valt om och börjar studier på annan gymnasieutbildning nu till ht-20) 

2 st saknar studiemotivation. 

2 st otillräckliga studieresultat (varav en inte vill ha längre studiegång och en inte har förmåga att tillgodogöra sig utbildning på 
gymnasienivå). 

1 st (vård- och omsorgsutbildningen) på grund av nyligen diagnostiserat kroniskt sjukdomstillstånd som gör att hen inte kan jobba 
inom vård. 

Kommunfullmäktiges mål: Kommunen ska bedriva en kostnadseffektiv 

verksamhet och årligen förbättra sitt kostnadsläge gentemot 

standardkostnaderna 

Nämndens mål: Förskola, grundskola och hemtjänsten ska minska sina kostnader i 

förhållande till jämförbara kommuner. 

Årsprognos 

 

Analys 

Förskola: Årsprognosen säger att antal barn dividerat med prognostiserat utfall på totalen ger kostnaden 
125 030 kr/inskrivet barn vilket är under det angivna målvärdet på 156 283. Förskolan sänker sina 
kostnader. 

Grundskola: Årsprognosen säger att antal elever dividerat med prognostiserat utfall på totalen ger 
kostnaden 100 255 kr/elev vilket är under det angivna målvärdet på 93 248. Grundskolan när inte det 
angivna målvärdet. Detta till trots att åtgärder vidtas ekonomiskt. Barn med särskilda behov medför en 
kostnadsökning. 

  

  

   Mätetal Utfall T3 2019 Utfall T3 2020 Målvärde 2020 

  
Kostnad förskola, 
kr/inskrivet barn 

173 510,3  156 283 

  
Nettokostnad grundskola 
åk 1-9, kr/elev 

106 046,31   
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Kommunfullmäktiges mål: För att kommunen ska klara framtida 

kompetensförsörjning ska kommunen erbjuda heltid för anställda som så 

önskar. 

Nämndens mål: Verksamheterna ska verka för att anställda kan få heltider i den 

utsträckning ramarna tillåter detta. 

Årsprognos 

 

Analys 

Resultatet är på tillsvidareanställd personal och per 31/8 ligger det på 87 % heltider, vilket då är en 
ökning. 

  

   Mätetal Utfall T3 2019 Utfall T3 2020 Målvärde 2020 

  Andel heltidsanställda 82 87 93 

Analys 

Resultatet är på tillsvidareanställd personal är per 31/8 på 87 % heltider, vilket då är en ökning från föregående mätning. 

  

7.2.4 Målområde: Mål 10 - Minskad ojämlikhet. 

Kommunfullmäktiges mål: Vi ska vara en arbetsgivare som främjar god 

arbetsmiljö och våra medarbetare ska ges delaktighet och inflytande på 

våra arbetsplatser. 

Nämndens mål: Bra arbetsmiljö 

Årsprognos 

 

Analys 

Inget resultat att redovisa. 

   Mätetal Utfall T3 2019 Utfall T3 2020 Målvärde 2020 

  
HME (Hållbart 
medarbetarengagemang) 

4  4 
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7.3 Uppföljning och analys av investeringar 

Analys 

Kommande Investeringar gällande solskydd på Rotskär F-6 under våren 2020. 

Kostnad 80 tkr. 

Investeringar i form av utrustning till gymnastiksal på Ekbackens förskola. Kostnad 40-50 tkr. Detta sker 
under hösten 2020. 

7.3.1 Rapport 

Investeringar (tkr) 

  Årsbudget Utfall Årsprognos Avv. mot årsbudget 

SKOLCHEF 500 366 600 -100 
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7.4 Uppföljning av uppdragen 

7.4.1 Mål 4 - God utbildning för alla. 

Uppdrag Status 

Fler utbildningar anpassade till behoven i kommunen  Försenad 

Vuxenutbildningen är den enda utbildningen i kommunen där det finns en påverkansfaktor i utbud av 
utbildningar. Dessa utbildningar ska vara anpassade utifrån samhällets behov av arbetskraft och 
kompetenser. I dagsläget finns det inte utrymme för utveckling av utbildningar då det råder brist på 
lokaler. Lokalbehovet styr indirekt möjligheten att utöka och anpassa utbildningar för behov i kommunen. I 
dagsläget sitter socialtjänsten vägg i vägg med vuxenutbildningen på plan två. Ambitionen tidigare har 
varit att vuxenutbildningen ska kunna ta över dessa lokaler om socialtjänsten har möjlighet att få andra 
lokaler, så är inte fallet idag då det inte finns ekonomiska eller lokalmässiga lösningar på detta. 
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7.5 Väsentliga händelser 

Intraprenaden Vuxenutbildning 

Det mest väsentligaste som hänt är att skolan har varit stängd sedan den 16 mars. Vi fick hastigt gå över 
till distansundervisning vilket har och är en utmaning i sig. Lärarna har fått arbetat om sitt material (tagit 
mycket tid) och genom distansundervisningen blivit tvungna att individualisera mer.  Lärarna har daglig 
kontakt med sina studerande via Teams och via mejl. 

Covid 19 

Covid 19 har påverkat utbildningsförvaltningen på flera sätt. Nya arbetssätt och planeringar har gjorts 
under våren, mycket tid har tagits i anspråk och det är svårt att idag veta vilka kostnadsökningar det här 
kommer att ge i slutändan. Utbildning har haft två personer representerade i den stab som har tagits fram 
i kommunen för att driva arbetet framåt med information samt förberedelser för eventuella stängningar av 
skolor. 

Statsbidrag 

Statsbidrag som ska täcka kostnader för sjukfrånvaro har inkommit till utbildningsförvaltningen, cirka 1 
mnkr. 

  

 






