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1 Fem år i sammandrag 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Årets resultat -10 391 16 895 30 625 21 515 2 217 

 
     

Rörelsekapital -22 880 -1 071 -21 914 -33 424 25 201 

årlig förändring -15 559 21 809 -20 843 -11 509 58 622 

      

Anläggningskapital 140 312 135 396 186 866 219 887 163 482 

årlig förändring 5 169 -4 916 51 470 33 021 -56 405 

      

Eget kapital 117 431 134 327 164 952 186 466 188 683 

årlig förändring 1/ -10 391 16 896 30 625 21 514 2 217 

      

Verksamheternas nettokostnader i procent av  102 96 94 96 100 

skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning       

och kommunal fastighetsavgift.      

      

Verksamheternas nettokostnader - ökning i % 7,7 % 0,5 % 3,6 % 6,1 % 8,0 % 

Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning  3,6 % 6,3 % 6,1 % 3,8 % 3,9 % 

och kommunal fastighetsavgift - ökning i %      

      

Balanslikviditet i % 75 99 82 70 120 

(omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)      

      

Soliditet i % 29 34 43 44 33 

(eget kapital/totalt kapital)      

      

Skuldsättningsgrad i % 60 54 45 45 59 

(skulder/totalt kapital)      

      

Låneskuldens andel av anläggn.tillgångarna i % 49 39 29 23 51 

      

Lån i banker och andra finansinstitut 167 850 109 700 80 450 78 850 220 550 

därav bokfört som kortfristig skuld 2/ 13 200 9 800 30 100 8 200 10 000 

      

Eget kapital per invånare i kronor 12 807 14 455 17 464 19 833 20 090 

      

Låneskuld per invånare i kronor 18 306 11 805 8 518 8 387 23 483 

      

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

      

Antal invånare 31 december 9 169 9 293 9 445 9 402 9 392 

1/ I de fall förändring av eget kapital avviker från årets resultat beror detta på direktbokning av kostnader mot eget kapital  (byte av 
bokföringsprincip) 
2/ Det kommande årets amorteringar definieras som kortfristig skuld 
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2 Finansiering av kommunens verksamheter 

 

Intäkternas fördelning (mnkr) 

  2016 2017 2018 

Skatteintäkter 406,7 421,0 427,6 

Generella bidrag och utjämning 104,6 109,8 124,0 

Finansiella intäkter/kostnader -0,2 3,1 1,1 

Försäljningsmedel 0,7 1,1 0,6 

Taxor och avgifter 20,6 17,0 16,8 

Hyror och arrenden 7,0 7,2 7,5 

Bidrag 100,3 86,9 70,5 

Försäljn. verksamhet o entreprenad 4,1 4,6 7,3 

Försäljning av anläggningstillg. 2,0 3,3 2,5 

Summa 645,8 654,0 657,9 

Kostnadernas fördelning (mnkr) 

  2016 2017 2018 

Arbetskraft 307,2 328,0 343,3 

Material och tjänster 236,7 231,1 243,2 

Pensionskostnader 20,8 23,2 23,9 

Bidrag och transferering 28,7 30,0 28,3 

Avskrivning o nedskrivning 21,8 17,5 16,9 

Summa 615,2 629,8 655,7 

Nettokostnaden för den kommunala servicen per 

invånare (kr) 

  2016 2017 2018 

Antal invånare 9 445 9 402 9 392 

För- och grundskoleverksamhet 16 581 18 001 19 460 

Äldreomsorg 14 862 16 380 17 364 

Individ- och familjeomsorg 5 206 5 628 6 731 

Gymnasie- och vuxenutbildning 4 633 4 276 4 729 

Bibliotek, kultur och fritid 1 974 2 025 2 119 

Fysisk och teknisk planering 1 446 620 422 

Gator, vägar och parker 1 095 1 047 1 348 

Kommungem. verksamheter 1 081 2 255 2 227 

Räddningstjänst o samhällskydd 972 980 1 062 

Övriga verksamheter 1 821 1 900 2 371 

Summa kr/invånare 49 672 53 112 57 834 

 



Älvkarleby Kommun, Årsredovisning övergripande 2018 8(114) 

3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

 

 

Kommunstyrelsens 
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Bokslutet visar ett positivt 

resultat på 2 217 tkr vilket är 

mindre än budgeterat och visar på 

vikten av att fortsätta 

effektivisera våra verksamheter. 

Vi lämnar ett intensivt år bakom 

oss då vi arbetat med många stora 

frågor. Dessutom har det varit 

valår. Glädjande nog landade vi i 

kommunen ganska tidigt efter 

valresultatet i en tydlig 

majoritetsbildning. Den stora 

osäkerheten kring regerings-

frågan tog dock betydlig längre 

tid och det skapade viss oro. 

Några väsentliga händelser under 

året som gått: 

Dragon Gate blev sålt och fick 

mycket publicitet i riksmedia 

vilket är bra för vår kommun. Nu 

följer vi med nyfikenhet och 

positiva förväntningar utveck-

lingen. 

Kronprinsessan genomförde sin 

landskapsvandring i Uppland i 

Älvkarleby kommun vilket 

inneburit positiv marknadsföring 

för kommunen. 

Kommunhusets nya entré har 

färdigställts och ombyggnationen 

skapar både trygghet och ett ger 

ett positivt bemötande till 

besökare. 

Beslut har fattats om samverkan 

kring gemensam vatten-

produktion mellan Gävlevatten 

AB och Älvkarlebyvatten AB för 

att säkra god och säker 

vattenkvalitet idag och i fram-

tiden. 

 

 

Arbetet med översiktsplanen 

pågår och har varit ute på samråd 

under våren/sommaren och 

beräknas vara färdig i början på 

nästa år. 

Beslut har fattats om att 

kommunen ska bilda en 

serviceenhet samt att ta hem 

lokalvård i egen regi. 

Digitalisering och säkerhet är två 

frågor som lyfts upp särskilt 

under året. Digitaliseringen är 

viktigt för att effektivisera våra 

verksamheter och klara välfärds-

utmaningen. Det är viktigt att vi 

är med på tåget! 

Vi ska bidra till ett tryggare 

samhälle. Bland annat identifierar 

vi tillsammans med polisen olika 

utmaningar för att öka trygg-

heten. Genom Medborgarlöfte så 

åtar vi och polisen oss till vissa 

trygghetsskapande åtgärder. 

Vi ska fortsätta vårt 

effektiviseringsarbete för att 

kunna möta framtida utmaningar. 

Kloka prioriteringar ska säker-

ställa att vi gör rätt saker på rätt 

plats och i rätt tid. 

2018 var ett spännande och 

intensivt år och nu ser vi fram 

emot 2019 då vi tillsammans 

utvecklar Älvkarleby kommun in 

i framtiden. 

Jag riktar ett stort tack till våra 

medarbetare som med stort 

engagemang och kompetens gör 

ovärderliga insatser. Ett tack 

också till alla förtroendevalda för 

ett gott arbete under året! 
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4 Legal struktur 

Organisationsskiss över politisk organisation och mandatfördelning samt nämnder, 
förvaltningar, kommunala bolag, samverkansbolag och kommunalförbund. 
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5 Vision och mål 

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

Målen ska möjligaste mån vara 
realistiska mätbara och tidsatta.  

 

Tillsammans i Älvkarleby kommun. 

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

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

Här finns möjlighet till attraktivt boende 
och goda rekreationsmöjligheter. 

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

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

 

Kärnvärdena Mod – Vilja – Respekt - 
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. 

Attraktiv kommun  

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

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

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

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

Kommunen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare 

 Antalet medborgare ska vara minst 
9700 personer 2025 

 Kommunen ska skapa förutsättningar 
för attraktiva bostäder utifrån 
invånarnas behov. 

 Utveckla och marknadsföra våra 
kultur- och naturmiljöer. 

 

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

 Ett rikt kultur och föreningsliv med 
fokus på barn och unga 

 Verka för att utveckla ett starkt och 
varierat näringsliv. 

 

Vi ska möta företagare och medborgare 
på de platser och sätt som leder till 
bästa möjliga dialog. 
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 Medarbetardialogen ska utvecklas 
och leda till ökad delaktighet och 
inflytande för alla medarbetare. 

 En minskad sjukfrånvaro ska vara 
fokus för alla verksamheter. 

Långsiktig och hållbar utveckling  

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

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

 Minskad arbetslöshet och minskat 
ekonomiskt utanförskap 

 Kommunens verksamheter ska 
arbeta för att förebygga ohälsa och 
socialt utanförskap 

 Arbetslösheten ska minst halveras till 
2020 baserat på 2016 års siffror 

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

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

God service  

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

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

Genom ett kvalitativt förebyggande 
arbete skapar vi både en bättre framtid 
och ett tryggare samhälle för alla. Barns 

bästa ska alltid komma först. 

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

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

 Vi ska höja utbildningsnivån i 
kommunen 

 Omsorgen ska präglas av ett 
hälsofrämjande synsätt med individen 
i fokus 

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

 Möjlighet till kollektivtrafik i 
kommunens alla delar 
 

Kommunens utveckling av Infrastruktur 
ska präglas av omsorg om kommunens 
alla medborgare 

 Tillgång till bredband med minst 
100Mbit/s 

Möjliggöra för människor att leva och 
driva företag i hela kommunen. 

Demokrati och delaktighet  

Älvkarleby kommun ska präglas av 
öppenhet och delaktighet. 

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

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

 Öka valdeltagande i områden med 
lågt valdeltagande samt verka för ett 
mer jämlikt valdeltagande. 
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God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv  

Målet nedan följs upp i årsredovisningen. 

Mål Förklaring 

Kommunen ska årligen förbättra sitt kostnadsläge. Uppföljning 
sker årligen motstandarskostnader 

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

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv  

Målen nedan följs upp i delårsrapport och årsredovisning. 

Mål Förklaring 

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

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

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

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

Likvidamedel ska i genomsnitt under ett år uppgå till 15 
miljoner 

Kommunkoncernen har en kredit på 20 miljoner kronor kopplat 
till sitt koncernkonto. Krediten är en form av upplåning, som 
bara ska nyttjas i undantagsfall och utbetalningarna fluktuerar 
under året och saker kan hända som gör att inbetalningarna till 
kommunen stryps. Därför behövs en likvidreserv, 
och15miljoner kronor kan bedömas vara en rimlig nivå och 
motsvarar cirka två veckors utbetalningar. 
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6 Vår värdegrund 
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7 Förvaltningsberättelse 

Ett grundläggande syfte med redovisning och finansiell rapportering i kommuner är att lämna 

information som ger en rättvisande bild av resultat och ställning. Hur redovisningsskyldigheten 

ska fullgöras regleras av lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Ett övergripande krav i 

lagen om kommunal redovisning är att bokföring och redovisning ska fullgöras på ett sätt som 

överensstämmer med god redovisningssed. 

 

Årsredovisningen 

Lagens 3:e kapitel tar upp 

årsredovisningen och dess syfte. 

Årsredovisningen skall redogöra 

för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och 

den ekonomiska ställningen vid 

räkenskapsårets slut. 

Årsredovisningen skall bestå av: 

1. en förvaltningsberättelse, 

2. en resultaträkning, 

3. en balansräkning, 

4. en finansieringsanalys, och 

5. en sammanställd redovisning 

som omfattar även kommunal 

verksamhet som bedrivs genom 

annan juridisk person. 

Resultaträkningen, balansräk-

ningen och finansierings-

analysen får kompletteras med 

upplysningar i noter. Ansvaret 

för årsredovisningens upp-

rättande har kommunstyrelsen. 

Specifikation till årsredovis-

ningen finns upprättade i 

bokslutspärmar där varje 

sammandragen post i balans-

räkningen som ingår i 

årsredovisningen specificeras i 

en särskild förteckning. 

Förvaltningsberättelsen 

Förvaltningsberättelsen skall 

innehålla en översikt över 

utvecklingen av kommunens 

verksamhet. Upplysningar skall 

även lämnas om: 

1. sådana förhållanden som inte 

skall redovisas i balans-

räkningen eller resultat-

räkningen men som är viktiga 

för bedömningen av 

kommunens resultat eller 

ställning, 

2. sådana händelser av väsentlig 

betydelse för kommunen som 

har inträffat under 

räkenskapsåret eller efter dess 

slut, 

3. kommunens förväntade ut-

veckling, 

4. väsentliga 

personalförhållanden, 

5. andra förhållanden som är av 

betydelse för styrningen och 

uppföljningen av den 

kommunala verksamheten. 

Avsnittet väsentliga personal-

förhållanden ska särskilt 

innehålla upplysningar om de 

anställdas frånvaro på grund av 

sjukdom under räkenskapsåret. 

En samlad redovisning av 

kommunens investerings-

verksamhet. En redovisning av 

hur utfallet förhåller sig till den 

budget som fastställts för den 

löpande verksamheten. 

Balanskravet 

Upplysningar om dels årets 

resultat efter balanskravs-

justeringar, dels detta resultat 

med justering för förändring av 

resultatutjämningsreserven 

(balanskravsresultat). 

Balanskravsjusteringar görs 

genom att följande uppgifter inte 

beaktas vid beräkningen av årets 

resultat: 

1. realisationsvinster som inte 

står i överensstämmelse med 

god ekonomisk hushållning, 

2. realisationsförluster till följd 

av försäljning som står i 

överensstämmelse med god 

ekonomisk hushållning, 

3. orealiserade förluster i 

värdepapper, och 

4. återföring av orealiserade 

förluster i värdepapper. 

Är resultatet av balanskravs-

justeringen negativ, ska det i 

förvaltningsberättelsen för det 

året anges när och på vilket sätt 

man avser att göra den i 8 kap. 5 

a § kommunallagen (1991:900) 

föreskrivna regleringen av det 

negativa balanskravsresultatet. 

Mål och ekonomisk ställning 

Förvaltningsberättelsen ska inne-

hålla en utvärdering av om 

målen och riktlinjerna enligt 8 

kap. 5 § andra stycket 

kommunallagen (1991:900) har 

uppnåtts och följts. 

Förvaltningsberättelsen ska även 

innehålla en utvärdering av 

kommunens ekonomiska 

ställning. Lag (2012:799). 

Sammanställd redovisning 

Sådana upplysningar som avses i 

förvaltningsberättelsen skall 

omfatta också sådan kommunal 

verksamhet som bedrivs genom 

andra juridiska personer förutom 

särskilda upplysningar om 

sjukfrånvaro. Särskilda upp-

lysningar om ekonomi och 

verksamhet skall lämnas om 

sådana juridiska personer i vilka 

kommunen har ett betydande 

inflytande. 
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7.1 Omvärld 

Sverige närmar sig nu slutet på den starka 
tillväxt som lett till högkonjunktur. SKL 
bedömer att toppen på högkonjunkturen 
passerats. Ekonomin har drivits av en 
stark internationell tillväxt som tillsammans 
med en försvagad krona påverkat svensk 
exportsektor positivt. Det kraftigt ökande 
bostadsbyggandet har också varit en stark 
injektion i den svenska ekonomin. 
Tecknen är många på att en försvagning 
av ekonomin är i antågande. Den globala 
tillväxten håller på att växla ned till ett 
långsammare tempo, och byggandet har 
gått in i en betydligt långsammare fas. 
Den viktigaste faktorn för kommunernas 
och landstingens skatteintäkter, nämligen 
utvecklingen av arbetade timmar, ser ut 
att vara svag kommande år. 

Skälet till den långa perioden av starka 
skatteintäkter är inte bara återhämtningen 
efter finanskrisen i sig. Sysselsättningen 
har ökat snabbare än under tidigare 
konjunkturuppgångar. Både arbetskrafts-
deltagande och sysselsättningsgrad är 
uppe i de högsta nivåerna sedan före 
1990-talskrisen. 

Det har haft en positiv inverkan på 
skatteintäkterna. Möjligen har också 
arbetskraftsbristen blivit mindre än vad 
som annars skulle ha varit fallet med 
hänsyn till att behovsökningen från det 
demografiska trycket redan är påtagligt, 
inte minst inom hälso- och sjukvården. Att 
nivån nu är så pass hög gör att det kan 
vara svårt att ytterligare höja 
arbetskraftsutbudet. 

Tillväxten har också haft en positiv 
inverkan på de offentliga finanserna, som 
visat överskott från 2015. Det är viktigt att 
betona att konjunkturläget i Sverige ännu 
är starkt och att avståndet till 
lågkonjunktur är ganska långt. Vi bedömer 
alltså inte att nedgången 2019 tar Sverige 
in i en lågkonjunktur; resursutnyttjandet 
vid ingången av 2020 ligger fortfarande 
högre än normalt. Först under 2020 har vi 
antagit att samhällsekonomin når ett 
balanserat resursutnyttjande. 

Även kommunerna har fått känna på det 
demografiska trycket, hittills främst från 
barn och unga och ännu inte så mycket 
från den åldrande befolkningen. Detta 
syns bland annat genom omfattande 
investeringar i förskolor, skolor, va-
anläggningar med mera. Den stora grupp 
människor som föddes strax efter andra 
världskriget är nu 73 år eller yngre och det 
är först om några år som de kommer att 
ha mer omfattande behov av äldreomsorg. 

Inom skolområdet satsar staten på ett 
bidrag för likvärdighet som successivt 
beräknas öka till 6 miljarder kronor. För att 
erhålla bidraget får skolornas kostnader 
inte minska. Risken finns att 
effektiviseringarna måste bli desto större 
inom andra verksamheter, om 
kommunerna inte kan göra prioriteringar 
utifrån lokala förutsättningar för sin 
skolverksamhet. 

Kommande år ligger det demografiska 
trycket kvar på en hög nivå. Om 
kostnaderna ökar i takt med demografin till 
2022 skulle kommunerna behöva 
genomföra åtgärder så som nya arbetssätt 
och arbetsmetoder, motsvarande 31 
miljarder (Älvkarleby 28 mnkr), utan höjda 
statsbidrag. 

I kontrast till den tydliga avmattning vi 
förutser för export och investeringar blir 
utvecklingen för konsumtionen i hushålls- 
och offentlig sektor mer stabil. Vi räknar 
med en volymtillväxt för de offentliga 
konsumtionsutgifterna kommande år 
något över årets ökning. Konsumtionen i 
kommun sektorn 2019 är en prognos 
medan åren därefter utgör en 
demografiskt betingad framskrivning. 
Uppgången för den offentliga 
konsumtionen blir en motkraft till 
försvagningen av export och investeringar 
och utgör, liksom vid tidigare 
konjunkturnedgångar, en stabilisator för 
den svenska ekonomin. Inte minst är den 
offentliga sysselsättningen av stor 
betydelse; den står i vår prognos 
opåverkad av skeendet inom bygg- och 
export industrin 2019. 
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Förutsättningarna är goda för hyfsade 
ökningar av hushållens konsumtion 
kommande år. Även om prognosen inte 
visar någon inbromsning 2019 för 
hushållskonsumtionen så är ökningen 
framöver betydligt långsammare än under 
perioden 2014–2017. 
Disponibelinkomsterna ökar inte längre 

lika starkt till följd av vikande 
sysselsättning. Hushållens ränteutgifter 
kommer att stiga avsevärt, och successivt 
ta en allt större andel av inkomsterna i 
anspråk. Vi bedömer att hushållen i hög 
grad kommer att jämna ut sin konsumtion 
över tiden, genom ett lägre sparande. 
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8 Översikt - Kommunövergripande mål 
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9 Måluppfyllelse 

Målområde: 

9.1 Attraktiv Kommun 

Kommunfullmäktiges mål: 

Öka antalet medborgare 

 

Älvkarleby Kommun 

Det finns en viss trångboddhet och en kö (ca 3 år) till kommunens hyresfastigheter 
vilket medför att det delvis finns en begränsning i inflyttningen. Byggbeslut finns dock 
hos Älvkarlebyhus för nybyggnation vilket kommer att bidra till att fler bostäder finns att 
tillgå, men det kommer till stånd för sent för att påverka årets resultat. Byggbara tomter 
finns klara i flera delar av kommunen och byggnation sker även om efterfrågan är 
måttlig. Vi arbetar aktivt med marknadsföring och en ny översiktsplan är under 
framtagande vilket kommer visa på kommunens utvecklingsområden vilket ska främja 
kommunens tillväxt. 
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   Mätetal Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  Invånare  totalt, antal 9 392  

Analys 

Kommunen hade ett positivt flyttningsnetto på 11 personer och det föddes 88 barn i kommunen under 2018, antal döda uppgick 
till 109 personer vilket i netto blir -21 personer. Sammantaget innebär detta att kommunens folkmängd minskade med 10 
personer år 2018, till 9 392 invånare. 

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

Kommunfullmäktiges mål: 

Kommunen ska skapa förutsättningar för attraktiva bostäder utifrån 

invånarnas behov. 

 

Älvkarleby Kommun 

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

 

Kommunfullmäktiges mål: 

Utveckla och marknadsföra våra kultur- och naturmiljöer 

 

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

Kommunfullmäktiges mål: 

Ett rikt kultur och föreningsliv med fokus på barn och unga 

 

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

Kommunfullmäktiges mål: 

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

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

möjliga dialog. 

 

Älvkarleby Kommun 

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

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

Kommunfullmäktiges mål: 

Medarbetardialogen ska utvecklas och leda till ökad delaktighet och 

inflytande för alla medarbetare. 

 

Älvkarleby Kommun 

Medarbetarenkät är genomförd och resultaten visar på att det finns en god delaktighet 
på många av våra arbetsplatser men det visar också på en variation. Det är en större 
utmaning att skapa delaktighet i stora arbetsgrupper och där det finns skiftarbete. En 
översyn har genomförts inom vård och omsorg för att se över arbetsgruppernas storlek 
och stödet till cheferna. Nya stödfunktioner har därefter införts. Om det gett önskad 
effekt utifrån medarbetardialog och inflytande har inte utvärderats ännu. Vi arbetar i 
dialog med arbetstagarorganisationerna för att utveckla vårt arbete med att efterleva 
samverkansavtalets intentioner. 

Kommunfullmäktiges mål: 

En minskad sjukfrånvaro ska vara fokus för alla verksamheter. 

 

Arbetet med en minskad sjukfrånvaro har varit prioriterat men också behovsstyrt. Det 
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har varit stort fokus på området men vi ser att sjukskrivningstalen ökar trots insatser. Se 
analys i personalbokslut. 

Målområde: 

9.2 Långsiktig och hållbar utveckling 

Kommunfullmäktiges mål: 

Minskad arbetslöshet och minskat ekonomiskt utanförskap. 

 

Älvkarleby Kommun 

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

 

Kommunfullmäktiges mål: 

Kommunens verksamheter ska arbeta för att förebygga ohälsa och socialt 

utanförskap 

 

Älvkarleby Kommun 

Kommunens verksamheter arbetar för att förebygga ohälsa och socialt utanförskap 
genom strukturerad samverkan med Region Uppsala, polis, vaktbolag, 
arbetsförmedlingen, försäkringskassan och räddningstjänst. Vi arbetar för att få till ett 
strategiskt arbetssätt som bygger på kunskap, analys och åtgärder tillsammans med 
berörda parter. Gemensam handlingsplan finns för arbetet med "Effektiv och nära vård". 

Kommunfullmäktiges mål: 

Arbetslösheten ska minst halveras till 2020 baserat på 2016 års siffror 

 

Älvkarleby Kommun 
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Målet är bara delvis uppnått. Arbetslösheten minskar men inte i tillräcklig omfattning. 
Högkonjunkturen bidrar till den minskade arbetslösheten men också olika insatser från 
kommunen. Strukturer för samarbete mellan olika aktörer men också inom kommunen 
har förbättrats men har ännu inte gett fullt ut effekt på resultatet. En arbetsmarknad- och 
integrationsplan har fastställts av kommunstyrelsen. 
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   Mätetal Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  Arbetslöshet 18-24 år 18,8  

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

10,02  

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

9,06  

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

Kommunfullmäktiges mål: 

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

 

Älvkarleby Kommun 

Arbetet pågår för att få ned energianvändningen i lokalerna och energiförbrukningen 
minskar.  Belysning och fläktaggregat är några exempel på åtgärder som vidtagits 
under året. Bedömningen är att målet är nått. 

   Mätetal Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  Antal KWh/m2 i kommunens lokaler 142,1 144 

Kommunfullmäktiges mål: 

Arbeta för en hållbar tillväxt och genomföra den klimatomställning som 

krävs för att minska koldioxidutsläppen och nå de nationella målen. 

 

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

Målområde: 

9.3 God service 

Kommunfullmäktiges mål: 

Vi ska höja utbildningsnivån i kommunen 

 

Älvkarleby Kommun 

Vi kan se att meritvärdet för eleverna i åk 9 fortsätter att öka. Analys pågår för att förstå 
vad i arbetet som påverkar resultatet. Biblioteket samarbetar med skolorna för att 
stimulera läsandet. Nöjdheten hos eleverna på Rotskär sedan mätning infördes 2016 
vilket kan vara bidragande till att resultaten förbättras. 

   Mätetal Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  

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

86,49  
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Kommunfullmäktiges mål: 

Omsorgen ska präglas av ett hälsofrämjande synsätt med individen i fokus 

 

Omdömena om vårt särskilda boende minskar drastiskt under året. Främst omdömet 
kring sociala aktiviteter. Ombyggnationen av Tallmon har påverkat både kostens 
verksamhet  och möjligheten till uteaktiviteter vilket då har bidragit till en försämrad 
upplevelse. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Kost som tillagas och serveras av kommunen ska vara hälsosam och 

anpassad till rätt person och i rätt tid. 

 

Älvkarleby Kommun 

Brukarbedömningen av maten sjunker. Under året så har köket på Tallmon rivits vilket 
lett till matleveranser från andra kök. Flera aktiviteter har vidtagits för att antalet 
personer inom särskilt boende anser att deras mat smakar mycket bra vilket dock inte 
fått önskad effekt i bedömningen. Inom utbildning så för man dialog med elever kring 
skolmaten för att eleverna ska tycka att maten är god och därmed också minska 
matsvinnet. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Möjlighet till kollektivtrafik i kommunens alla delar. Kommunens utveckling 

av Infrastruktur ska präglas av omsorg om kommunens alla medborgare. 

 

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

Kommunfullmäktiges mål: 

Tillgång till bredband med minst 100Mbit/s 

 

Utbyggnad pågår i kommunen och fler är nu anslutna till ett bredbandsnät i kommunen. 
Utbyggnationen är fortfarande inte genomförd på Västanån till Älvkarleö. Det finns 
också några industriområden och ytterområden som inte är utbyggda. Dialog förs med 
leverantör för att arbetet ska fortsätta. 
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Källa: Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskarta 

Målområde: 

9.4 Demokrati och delaktighet 

Kommunfullmäktiges mål: 

Öka valdeltagande i områden med lågt valdeltagande samt verka för ett 

mer jämlikt valdeltagande. 

 

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

Valdistrikt Deltagande (%) år 2014 Deltagande (%) år 2018 Förändring 

Boda 88,80 90,34 +1,54 

Gårdskär 88,78 92,83 +4,05 

Jungfruholmen 82,06 84,17 +2,11 

Skutskärs C 78,43 78,45 +0,03 

Älvkarleö/Marma 86,65 83,95 -2,70 

Östanån 88,52 89,15 +0,63 

Kommunen totalt 84,58 85,31 +0,73 

 Målområde: 

9.5 God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktiges mål: 

Årets resultat 

 

För 2018 redovisas ett resultat på 2,2 miljoner kronor, mnkr. (Motsvarande period 2017 
redovisades 21,5 mnkr.). Verksamheternas nettokostnader för perioden uppgick till 
550,4 mnkr (509,6 mnkr), vilket motsvarar 100 %, (96 %) av skatteintäkter och bidrag. 
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Budgetavvikelse på verksamhetsnivå 

Revisionen +25 tkr 

Kommunstyrelsen + 4 280 tkr 

Samhällsbyggnadsnämnden + 6 616 tkr 

Utbildnings- och omsorgsnämnden - 21 192 tkr 

Verksamhetens budgetavvikelse - 10 271 tkr 
  

Finansförvaltningen +  3 485 tkr 
  

Extraordinära poster - 15 tkr 
Budgetavvikelse, netto -   6 801 tkr 

Vi har en i likhet med tidigare år en låg budget- och prognosföljsamhet. Vi försöker att 
arbeta med utbildning och kunskapsöverföring men det är ett långsiktigt arbete som 
måste genomföras. 

   Mätetal Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  
Skillnad mellan prognos och utfall. 
Budgetavvikelse i procent 

76  

Kommunfullmäktiges mål: 

Soliditet 

 

Kommunens soliditet har under året sjunkit från 44 % till 33 %. Det beror på att våra 
skulder stiger kraftigt i samband med uppförandet av omsorgsboendet Tallmon. 
Låneskulden har under 2018 ökat från 78,9 mnkr till 220,6 mnkr och låneskulden per 
invånare är numera 23 500 kr. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Likvida medel 

 

Älvkarleby Kommun 

Likvida medel ska i genomsnitt uppgå till 15 mnkr. 

Uppfyllelse: Under 2018 har medeltalet varit 71,3 mnkr, (38,6 mnkr), i likvida medel. 
Likvida medel var 2018-12-31: 106,1 mnkr, (2017-12-31: 45,6 mnkr). Under de senaste 
fem åren har kommunens likvida medel vid årsskiftet varit mellan 43 och 106 mnkr vilket 
väl uppfyller det mål som kommunen har. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Kommunen ska årligen förbättra sitt kostnadsläge 

 

Kostnaderna inom, hemtjänst, förskola och IFO fortsätter att öka trots att vi redan har 
öka kostnader för dessa verksamheter i jämförelse med likvärdiga kommuner och 
standardkostnader. Höga personalkostnader på grund av hög sjukfrånvaro och dålig 
planering för bemanning är några orsaker till de höga kostnaderna men som vi också 
har möjlighet att påverka. 

Vad gäller upphandling i kommunen så har vi en hög avtalstrohet vilket medför att vi har 
bra kontroll på det som vi inhandlar till kommunens verksamheter. 
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10 Fördjupning 

10.1 Ekonomisk översikt 

Inledning 

Enligt den kommunala redovisningslagen 
ska kommuner minst en gång under 
räkenskapsåret upprätta en särskild 
redovisning (delårsrapport) för 
verksamheterna från räkenskapsårets 
början och i samband med årsredo-
visningen. Älvkarleby kommun upprättar 
en delårsrapport för perioden januari 
t.o.m. augusti och årsredovisning per sista 
december. 

Den ekonomiska utvecklingen 

Älvkarleby kommuns ekonomiska 
utveckling de senaste åren har gått i rätt 
riktning med positiva resultat, (16,9 mnkr 
2015, 30,6 mnkr 2016 och 21,5 mnkr för 
2017) och för 2018 2,2 mnkr. 

Orsakerna till överskotten kan inte helt 
tillskrivas ett aktivt agerande ute i 
verksamheterna  i arbetet med att 
effektivisera verksamheterna eftersom 
kommunen haft en nettoökning av 
finansverksamheten de senaste åren på 3 
- 6 % vilket är över ökningen för KPI och 
andra index. Övriga intäkter ökade mellan 
21 % resp 50 % 2015 och 2016 men 
minskade under 2017 med 6 % och 2018 
med 13 %. Denna fluktuation kan 
tillskrivas ersättningar från 
Migrationsverket. 
Personalkostnadsökningen har under 
samma period varit mellan 4 - 8% årligen. 
De kostnadsslag som ökat mest under 
2018 är Lokalkostnader, +13%, och 
kostnader för transportmedel inkl leasing, 

(+12%). Beloppsmässigt har dock 
personalkostnader 16 mnkr, Köp av 
verksamhet 6,5 mnkr samt lokalkostnader 
4,6 mnkr ökat mest. Älvkarleby kommun 
har alltså expanderat sin verksamhet 
betydligt under de sista åren. 

Älvkarleby kommuns ekonomi de 
kommande åren kommer att vara 
avhängig på hur vi kan effektivisera, 
prioritera och utveckla våra verksamheter 
med tanke på de kostnadsökningar 
kommunen kommer att få i samband med 
nybyggnationen av ett nytt omsorgs-
boende förändrad demografi och fortsatta 
utmaningar kring integration och 
arbetslöshet. Driften av ett boende på 127 
platser kommer att minska driftutrymmet 
för utökningar och satsningar på andra 
områden. Politiker och tjänstemän måste 
de kommande åren aktivt arbeta med 
prioriteringar och omfattande utveckling av 
den kommunala verksamheten i 
kommunen. 

Kommunen har trots detta de senaste fyra 
åren förbättrat sin finansiella ställning. 

Eget kapital + 72 mnkr till 188,7 mnkr, 
varav 26,0 mnkr i resultatutjämnings-
reserv, (RUR). 

Soliditeten har dock minskat det sista året 
från 44 till 33 % och soliditeten inkl 
pensionsförpliktelser för 2017 var 
fortsatt negativ på - 4%, men det är ändå 
en förbättring med 18% under perioden 
2015 - 2017, (ej beräknad för 2018). 

Skuldsättningsgraden har ökat från 
45 % 2014 till 59 % 2018, (Skulder/Totalt 
kapital). 

 

Känslighetsanalys 

Åtgärd Höjning Årseffekt mnkr 

Skattehöjning/-sänkning 1 kr 19,5 

Bruttokostnadsförändring 1% 6,4 

Löneökn. inkl. sociala avgifter 1% 3,7 

Räntehöjning/-sänkning 1% 2,2 
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Skatteuttag 2018 

Kommun Kommun och landsting Därav kommun 

Älvkarleby 34,40 22,69 

Gävle 33,77 22,26 

Tierp 32,70 20,99 

Heby 34,21 22,50 

Uppsala län 32,98 21,27 

Hela landet 32,12 20,75 

   

Utsikterna för att inflationsmålet fortsatt 
ska nås de kommande två åren ser nu 
goda ut. Visserligen bedömer vi att den 
starka impuls på KPIF-inflationen som 
uppgången i energipriserna gett, både 
2017 och 2018, framöver kommer att 
upphöra och tidvis reverseras 2019. Vi 
räknar med att KPIF-inflationen ändå 
kommer att hamna något över 2 procent 
de kommande två åren. På basis av 

dessa utsikter räknar vi med flertalet 
reporäntehöjningar kommande år. Det 
stigande svenska ränteläget kommer att 
ge en gradvis men tydlig förstärkning av 
den nu så svaga svenska kronan. Denna 
utveckling kommer att påverka svensk 
export negativt framöver. Men vi bedömer 
att den svagare efterfrågetillväxten för 
exportmarknaden blir långt mer 
tongivande. 

 

Tabell 1: Nyckeltal för den svenska ekonomin 

Procentuell förändring 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

BNP 2,1 2,2 1,0 1,4 1,8 1,8 

Hushållens konsumtion 2,2 1,4 1,7 1,9 1,8 1,9 

Offentlig konsumtion 0,0 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 

Staten –1,6 0,2 1,6 1,4 1,0 1,0 

Kommuner o landsting 0,6 1,2 0,9 1,0 1,1 1,1 

Faktiskt skatteunderlag 4,5 3,6 3,0 3,0 3,9 4,0 

Prisutveckling 3,3 2,7 2,8 3,0 3,0 2,8 

Realt skatteunderlag 1,1 1,5 0,8 0,1 0,9 1,1 

Bruttoinvesteringar 6,0 4,7 0,2 0,9 1,6 2,1 

Befolkningen 15–74 år 1,1 0,8 0,5 0,3 0,4 0,5 

Arbetskraftsdeltagande  % 72,7 73,1 73,3 72,8 72,6 72,8 

Antal sysselsatta 2,3 1,8 0,5 –0,7 0,1 0,5 

Arbetslöshet  % 6,7 6,3 6,5 6,8 6,8 6,8 

Arbetade timmar, kal.korr. 2,1 2,0 0,5 –0,5 0,4 0,4 

Lönesumma 4,8 4,8 3,8 2,8 3,8 4,0 

Timlön, KL* 2,2 2,5 3,0 3,3 3,4 3,5 

Timlön, NR** 2,5 2,8 3,2 3,3 3,4 3,5 

Arbetsproduktivitet 0,2 0,3 0,4 1,7 1,3 1,4 

*KL = Konjunkturlönestatistiken.         **NR = Nationalräkenskaperna. 

 

Även kommunerna har fått känna på det 
demografiska trycket, hittills främst från 
barn och unga och ännu inte så mycket 
från den åldrande befolkningen. Detta 
syns bland annat genom omfattande 

investeringar i förskolor, skolor, va-
anläggningar med mera. Den stora grupp 
människor som föddes strax efter andra 
världskriget är nu 73 år eller yngre och det 
är först om några år som de kommer att 
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ha mer omfattande behov av äldreomsorg. 

Periodens resultat och budgetutfall 

För 2018 redovisas ett resultat på 2,2 
miljoner kronor, mnkr. (Motsvarande 

period 2017 redovisades 24,3 mnkr.). 
Resultatet motsvarar 0,4% (4,6%) av 
skatteintäkter och bidrag. Kommunens 
mål är att ligga på 2% så i år har vi inte 
uppnått målet. 

 
Periodens resultat och budgetutfall 

Resultat enligt budget 9,0 

Nämndernas budgetöverskott -10,3 

Finansförvaltningens överskott 3,5 

Summa 2,2 

Verksamheternas nettokostnader för perioden uppgick till 550,4 mnkr (509,6 mnkr), 
vilket motsvarar en förbrukning på 100 % (96 %) av årsbudgeten och ökning av 
nettokostnaderna med 8,0 %. 

Årsresultat och budgetutfall helår 

Nämnderna, inkl. driftprojekt, har en budgetavvikelse på -10,3 mnkr. 

Budgetavvikelser mnkr/år 2015 2016 2017 2018 

Revision 0 0,1 0,1 0,0 

Kommunstyrelse 1 2,5 7,8 4,3 

Samhällsbyggnadsnämnd 4,3 9,5 6,9 6,6 

Utbildnings- och omsorgsnämnd 6,1 12,3 -3,2 -21,2 

Driftbudgetprojekt -0,1 -6,4 0,0 0,0 

Summa 11,3 18,0 11,7 -10,3 

Utbildnings- och omsorgsnämnden har ett 
budgetunderskott på -21,2 mnkr varav 
Individ- och familjeomsorgen -13,3 mnkr, 
Utbildning -8,6 mnkr och Vård och omsorg 
-6,6 mnkr. 

Kostnaderna inom individ- och 
familjeomsorgen inkl ensamkommande, 
IFO, har de senaste åren eskalerat men 
bromsades upp under 2017 för att 
återigen rusa i höjden under 2018 och det 
är Enheten för barn och familj som 
redovisar det största underskottet på 15 
mnkr, däremot redovisar både 
försörjningsstöd och ensamkommande 
positiva avvikelser. 

Utbildnings inkl. Kunda och kost-
verksamheten, (-8,6, +0,9 resp + 1,5) där 
Interkommunala ersättningar -6,7, 
Grundskolan -2,4 och Förskolan -1,9 
sticker ut. 

Samhällsbyggnadsnämndens gör ett över-
skott på 6,6 mnkr tack vare tomtför-
säljningar och lägre investeringsnivå, 

lägre driftskostnader för egna 
anläggningar samt vissa 
personalvakanser. 

Årsresultatet för kommunstyrelsen inkl 
revisionen visar på överskott på 4,3 mot 
budget och det är integration som har det 
största överskottet på 2,9 mnkr. 

För utförligare information hänvisas till 
verksamhetsberättelserna. 

Finansiella mål 

Kommunfullmäktige har fastställt följande 
finansiella mål för 2018: 

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

* Under några år genomför kommunen 
stora lånefinansierade investeringar, vilket 
negativt påverkar soliditeten, som därför 
tillåts minska till 30 % vid utgången av 
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2017. Därefter är målsättningen att 
soliditeten åter ska öka. 

Soliditeten har nu sjunkit till 33 %. 

Uppfyllelse: Soliditeten vid utgången av 
2017 uppgick till 44 % och för 2018 
hamnade den på 33 %. 

* Likvida medel ska i genomsnitt uppgå till 
15 mnkr. Målet är uppnått. 

Uppfyllelse: För 2018 var medeltalet 38,6 
mnkr. Likvida medel var 2018-12-31: 
106,1 mnkr, (2017-12-31: 45,6 mnkr). 

Kriterier Mål Utfall 

Årets resultat (mnkr), Budget 8,9 2,2 

Likvida medel (mnkr) 15 71,3 

Soliditet (%) för perioden 30 33 

Investeringar 

Investeringsbudgeten 2018, 316 mnkr inkl. Tallmon och tilläggsanslag, Under perioden 
har 107 mnkr förbrukats och ca 208 mnkr kommer att överföras till 2019. 

 
Större investeringar (>500 tkr) 2018 mnkr 

PROJEKTERING TALLMON 89,5 

ASFALTERING GATOR O VÄGAR 2,4 

OMB. SÄKERHETSANP KOM.HUS 1,7 

KOMMUNAL LEDNINGSPLATS 1,1 

BYTE VENT.AGG. SÖRGÄRDET SKOLA 1,3 

ÅTGÄRD RENING LAKVATTEN DRAGMOSSEN 1,3 

BYTE VENT.AGGR. ROTSKÄRSKOLAN 0,6 

MÅLNING MM FÖNSTER FASAD SÖRGÄRDET 0,5 

Summa investeringar 98,4 

 

Anläggningslån 

Vid senaste årsskiftet uppgick skulden för 
anläggningslån till 220,6 mnkr (kort plus 
lång skuld). Per 31 december 2017 var 
skulden 83,1 mnkr. All upplåning har skett 
mot Kommuninvest som långivare. 

 

Under de närmaste åren kommer 
kommunen att behöva låna upp ytterligare 
medel för investeringen i ett nytt 
omsorgsboende. Genomsnittlig räntesats 
under året var 0,1 % mot 1,0 % under 
2017.

Borgensförbindelser 

AB Älvkarlebyhus har gjort nyupplåning för att täcke byggnadskostnaderna för det 
planerade bostadshuset. 

Borgen per 31/12 2016 2017 2018 

AB Älvkarlebyhus 100 150,0 149,7 

Älvkarleby Vatten AB 66,3 63,6 61 

Bostadsrättsföreningar 5,7 5,7 5,6 

Egnahem 0,1 0,1 0,0 

Övriga 0,3 0,2 0,2 

Totalt 172,4 219,6 216,5 
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Pensionskostnader och Pensionsförpliktelser  

Pensionskostnader (mnkr) 2016 2017 2018 

Pensionsutbetalningar 13,1 10,2 12,3 

Avgiftsbestämd ålderspension 12,6 11,2 14,6 

Skuldförändring exkl. ÖK-SAP 0,4 0,6 0,5 

ÖK-SAP (särskild avtalspension) -0,6 -0,3 0,3 

Finansiell kostnad 0,5 0,9 1,2 

Totalt (inkl löneskatt) 26,5 22,6 30,2 

Allt högre avsättningar för 
förmånsbestämda pensioner innebär 
kraftigt ökade pensionskostnader 
framöver. Det påverkar utvecklingen av 
kostnaden för sociala avgifter, främst 2018 

och 2020. Det bör dock betonas att denna 
utveckling är starkt förknippad med de 
antaganden om priser och löner som 
ligger bakom kalkylen. Osäkerheten ökar 
för varje år i framskrivningen. 

 
Pensionsförpliktelser (mnkr) 2016 2017 2018 

1.   Avsatt för pensioner 44 46 48,0 

2.   Ansvarsförbindelse 213 205,3 199,4 

3.   Avgiftsbestämd ålderspension 12,6 11,2 12,7 

4.    Totala pensionsförpliktelser 269,6 262,5 261,0 

5.   Pensionsmedel (bokfört värde) 1 1 1 

6.   Pensionsmedel (markn.värde) 1 1 1 

Återlånade medel (p.4 ./. p.6) 268,6 261,5 260,0 

 

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 hade ett negativt resultat 2014 
på 10,6 mnkr att balansera. Eftersom 
kommunen har reglerade 2014-års 
negativa resultat redan 2015 så finns inga 
ytterligare negativa resultat att balansera. 

Nedan följer en beräkning av balanskravsresultatet (belopp i tkr) 2018 

Årets resultat enligt resultaträkning 2 175 

Justering av samtliga realisationsvinster 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 2 175 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 

Årets balanskravsresultat 2 175 

Några väsentliga händelser 

Under 2018 minskade kommunens 
befolkning med 10 invånare till 9 392. 

Det flyttade 607 personer in i kommunen 
och 596 personer ut. Ett positivt flyttnetto 
på 53 personer. Av de inflyttade kom 80 
personer från andra kommuner i Uppsala 
län, 416 från övriga Sverige (bland annat 

Gävle) och 119 från utlandet. 

Av de som lämnade kommunen flyttade 
127 personer till andra kommuner i 
Uppsala län, 535 till övriga Sverige och 
111 till utlandet. Det föddes 88 barn under 
2018 och det dog 109 personer. 

Diagram över befolkningsutveckling perioden 2000-2018 
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Andra etappen av omsorgsboendet pågår 
och inflyttning beräknas ske i 
månadsskiftet sept/okt 2019. Hittills så 
håller både tidplan och budget. I etapp 1 
bedrivs nu vård- och omsorgsverksamhet. 

Framtiden 

För perioden efter 2019 bygger våra 
beräkningar på att ekonomin når 
konjunkturell balans. Av det följer en 
minskning av arbetade timmar 2020, som 
leder till skatteunderlagets svagaste reala 
utveckling på länge. Därefter växer 
skatteunderlaget på nytt, främst tack vare 
att sysselsättningen åter stiger och att 
skillnaden mellan löneökningstakten på 
arbetsmarknaden respektive 
prisökningarna på sektorns kostnader blir 
större 

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

Mångfalden ökar i skolan vilket medför ett 
ökat behov av studiehandledare i 
modersmål samt lärare i svenska som 
andra språk. 

Försäljning av tomter genomförs löpande. 

Kommunens ekonomi kommer de 
närmaste åren att stå i fokus Eftersom det 
demografiska trycket från framför allt de 
äldre kommer att öka successivt de 
kommande åren. 

 

Kommunala bolag 

AB Älvkarlebyhus 

Älvkarlebyhus bildades 1949 och drevs 
initialt som en stiftelse. Sedan dess har 
bolaget varit den största bostadsaktören i 
Älvkarleby kommun. 1997 ombildades 
stiftelsen till aktiebolag. Älvkarlebyhus har 
till uppgift att skapa varierat boende med 
bra kvalitet för kommunens invånare. 

Älvkarlebyhus har totalt cirka 1 500 
boende. Den viktigaste uppgiften är att 
erbjuda dem ett bra boende och en 
utmärkt service. Företaget strävar efter att 
uppnå de uppsatta ledorden: 
konkurrenskraft, prisvärdighet och kvalitet 

Samhällsnytta 

En bra bostad är en förutsättning för ett 
bra liv. Älvkarlebyhus ägs av Älvkarleby 
kommun och spelar en betydelsefull roll 
genom att verka för utveckling av goda 
och trygga boendemiljöer. 

I ett led att verka för integration och att få 
nyanlända att hyra lägenheter accepterar 
Älvkarlebyhus både etableringsersättning 
och försörjningsstöd som inkomst. 

AB Älvkarlebyhus har tagit på sig ett stort 
socialt ansvar genom att under 2017 haft 
9 personer inne på 
arbetsmarknadsåtgärder, (språkpraktik 
och nystartsjobb). Älvkarlebyhus har 
också genomfört en upphandling för att 
bebygga Siggeboda 4:8 samt köpt in 
centrumnära tomter bl.a. Korpens tomt. 

Bolaget har genomfört dialoger med 
pensionärsföreningar och hyresgäster. 
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Bolaget har ett miljömål, att minska 
energianvändningen med 20 % fram till 
2020, med utgångsår 2010. 

Årets resultat blev -6,3 (1,6) mnkr. 
Budgeterat resultat var 2,8 mnkr. Orsaken 
till att årets resultat blev lägre än budget 
beror nedskrivning av nyinköpt fastighet, 
(korpen) och kostnader till utländskt 
företag som skulle ha byggt 
flerbostadshuset på Siggeboda 4:8. 

Älvkarlebyhus arbetar kontinuerligt för att 
återföra stora resurser till underhåll av 
fastigheterna för att upprätthålla och 
stärka fastigheternas standard och 
hyresgästernas upplevelse i sitt boende. 
De totala underhållsinsatserna för 2018 
uppgår till 10,6 (13,4) mnkr. 

Bolaget kommer under 2018 fortsätta med 
boendedialoger samt lägga ner mycket 
arbete på kundenkäterna. Arbetet 
fortsätter med att planera och projektera 
för nyproduktion av bostäder, framförallt 
för äldre i Skutskär. 

Vid årets slut stod ca 3 000 personer 
registrerade i bostadskön och 
vakansgraden var 0,9%.. 

Älvkarleby Vatten AB 

Älvkarleby Vatten AB har sitt säte i 
Älvkarleby kommun, Uppsala län och är 
huvudman för den allmänna 
vattenförsörjningen och 
avloppshanteringen i Älvkarleby kommun 
vilket omfattar produktion och distribution 
av rent vatten, avledning och rening av 
spillvatten samt omhändertagande av 
slam från reningen. Bolaget äger samtliga 
Va-anläggningar för allmänt VA i 
Älvkarleby kommun. 
Anläggningsbeståndet består av 
vattenverk, avloppsreningsverk, pump-
stationer, tryckstegringsstationer, hög-
reservoarer, infiltrationsanläggningar samt 
ett omfattande ledningsnät. Beståndet 
kräver löpande omfattande 
underhållsinsatser. Älvkarleby Vatten AB 
har inga anställda, verksamheten sköts av 
inhyrd personal från moderbolaget 
Gästrike Vatten AB. Kommunerna Gävle, 
Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och 
Östhammar äger gemensamt 

moderbolaget Gästrike Vatten AB. Gävle 
kommun äger 60 procent av aktierna och 
övriga kommuner äger var för sig 10 
procent. 

Bolaget tillämpar de kommunala 
lokaliserings-, självkostnads-, och 
likställighetsprinciperna. 

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret 

 Ett omfattande underhållsarbete på 
pumpstationer har genomförts. 

 För ökad redundans går Sand 
vattenverk och vattenverksam parallellt 
med Kronsågens vattenverk. De 
nyttjades tidigare som reserv. 

 Projektering av VA-ledningar inför 
exploatering av bostadsområdet 
Liljebacken har påbörjats. Utförande 
sker under 2019 och framåt.. 

 Samtliga brandposter är kontrollerade 
och låsta. 

 Kommunfullmäktige i såväl Älvkarleby 
som Gävle fattade i juni beslut om en 
gemensam systemlösning för 
dricksvattenförsörjningen som skapar 
en säker vattenleverans. 

Årets resultat är 0, efter att 2,0 mnkr av 
intäkterna har redovisat som underuttag 
och är därmed en minskad skuld till VA-
kollektivet. Huvuddelen av intäkterna 
kommer från brukningsavgifter, en mindre 
del av intäkterna kommer från periodens 
anläggningsavgifter. Skyddshöjande och 
säkerställande åtgärder har gjorts under 
året med för att strategiskt nyttja tidigare 
års överuttag, kostnader för dessa 
åtgärder kommer under flera år. 

För att balansera avgiftsuttaget mot 
verksamhetens kostnader med hänsyn till 
variationsförändringar över tid genomförs 
åtgärder i enlighet med strategi för 
återföring av överuttag. Dessa arbetas in i 
bolagets ekonomiska plan för de 
kommande fyra åren, för perioden 2019-
2021 beräknas 10 mnkr av upparbetade 
överuttag att återföras till VA-kollektivet. 

Älvkarleby Vatten AB belastas av samtliga 
kostnader för sin VA-försörjning. Resurser 
som nyttjas gemensamt i Gästrike Vatten 
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AB och som inte går att koppla direkt till 
ett anläggningsbolag fördelas genom en 
fördelningsnyckel som fastställts av 
styrelsen i Gästrike Vatten AB. 
Fördelningsnyckeln har under året 
reviderats och sänkts med 1 % från 2017-
05-01 till följd av att Östhammars kommun 
gått in som delägare i Gästrike Vatten AB 
och fört över VA-verksamheten till ett nytt 
dotterbolag i koncernen. 

Den reviderade kostnadsfördelnings-

nyckeln som gäller för Älvkarleby Vatten 
AB är 7 (8) %. 

Nettoomsättningen uppgick under 
perioden till 33,9 (30,1) mnkr och 
rörelsens kostnader uppgick till 33,2 (29,4) 
mnkr. 

Investeringar 

Årets investeringar uppgår till 0,5 mnkr 
(6,1 mnkr). 
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11 Personalekonomiskt bokslut 

I det personalekonomiska bokslutet för Älvkarleby Kommun 2018 är uppgifter om antal 
årsarbetare gjord utifrån beräkning på 1980 tim./år och är exkl. vilande/övriga. 

Personalvolym  

Vid 2018 års utgång uppgick kommunens antal månadsavlönade medarbetare till 742 
(713). Ökningen av antalet månadsanställda medarbetare kan ses i samtliga 
förvaltningar. Kommunstyrelsens ökning består till stor del av medarbetare som i någon 
form ingår i arbetsmarknadspolitiska program inom Näringsliv, arbetsmarknad och 
integration. Samhällsbyggnadsförvaltningens ökning består av rekrytering inom den 
nystartade Serviceavdelningen samt inom Tekniska avdelningen. Utbildning- och 
omsorgsförvaltningens ökning är relativt liten i relation till förvaltningens storlek. 
Ökningen kan ses inom vård- och omsorgsverksamheten och utbildningsverksamheten. 

Under 2018 har 142 031 (135 649) timmars arbete utförts av intermittent personal 
(timavlönad personal). Denna tid motsvarar 71,7 (68,8) årsarbetare vilket är en ökning 
med 2,9 jämfört med 2017. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Antal anställda (månadsavl) 653 651 682 713 742 

varav      

- KS 30 35 34 43 57 

- SBN 58 58 54 46 51 

- UON 566 558 594 624 634 

Omräknade heltider(samtliga månadsavlönade 
anställningar, exkl. vilande) 

637 613 643 668 695 

varav      

- KS 30 35 34 41 56 

- SBN 56 55 51 44 49 

- UON 517 523 558 583 590 

Timavlönade (Åa) 75 70 68 68 72 

Kön, ålder och heltidsanställningar 

Fördelningen mellan kvinnor och män samt medelålder hos kommunens medarbetare 
rör sig väldigt lite och är jämfört med föregående år ungefär densamma. 

Andel medarbetare fördelade på kön i % 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Kvinnor 90 88 87 86 86 85 

Män 10 12 13 14 14 15 

Medelålder; Kvinnor respektive män (månadsavlönade) 

  2016 2017 

Totalt 48 49 

Kvinnor 48 49 

Män 43 45 
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Andel heltider; Kvinnor respektive män i % 

Andelen heltider har under 2018 minskat för män, men ökat för kvinnor. För män har 
andelen minskat från 85 % till 81 %, medan för kvinnor har andelen ökat från 67 % till 
69 %. Vid årsskiftet 2018 fanns det 219 deltidsarbetande och 523 heltidsarbetande 
medarbetare. Antalet deltider fördelas på 199 kvinnor och 20 män. Älvkarleby kommun 
fortsätter sträva efter att erbjuda heltidstjänster. Under året har flera verksamheter 
arbetat för att öka antalet heltidsanställda främst inom kost och lokalvård genom 
kombinationstjänster och vid bemanningen av det nybyggda boendet Tallmon har fokus 
varit heltidsanställningar. 

      

Kompetensförsörjning/pensionsavgångar 

Fram till och med år 2027 kommer 180 personer uppnå 65 års ålder. Yrkesgrupperna 
undersköterskor, förskollärare, vårdbiträden och barnskötare står för de högst 
beräknade pensionsavgångarna. Älvkarleby Kommun fortsätter att arbeta på flera sätt 
för att möta det kompetensbehov som uppstår. Utifrån statistik och prognoser som finns 
för de närmaste åren framgår inte några svårigheter att rekrytera utbildad vård- och 
omsorgspersonal. Svårigheter har funnits och kommer fortsätta finnas inom främst 
utbildningsverksamheten och individ- och familjeomsorgsverksamheten. Det gäller 
främst legitimerade lärare och förskollärare samt socionomer med arbetslivserfarenhet 
från barn- och familjeområdet. 

2018 har flera olika kompetensförsörjningsaktiviteter genomförts i olika verksamheter. 

Inom vård- och omsorg har verksamheten genomfört ett omfattande 
kompetensförsörjningsarbete i samband med byggnationen av ett nytt vård- och 
omsorgsboende som beräknas öppna hösten 2019. Kompetensförsörjningsplaner har 
gjorts inom samtliga vård- och omsorgsverksamheter och aktiviteter har identifierats och 
påbörjats, exempelvis extern marknadsföring och internrekryteringar. 

Under hösten 2018 har bemanning av en ny serviceenhet inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen pågått. Det har inneburit ett större arbete kring 
kompetensförsörjning som resulterat i ett ökat antal heltidstjänster genom 
kombinationstjänster inom lokalvård och måltidsservice. Den bemannade 
serviceenheten startade 1 januari 2019. 

Inom individ- och familjeomsorgen har barn- och familjeenheten under året arbetat med 
kompetensförsörjningsplanering för att på både kort och lång sikt möta krav och behov. 
Resultatet har inneburit en intern omstrukturering samt inrättande av nya 
specialisttjänster. 

Inom förskoleverksamheten har ett nytt politiskt beslut fattats som innebär att 
kommunen får möjlighet att tillsvidareanställa barnskötare för att på sikt arbeta med 
kompetensförsörjning och hållbar arbetsmiljö inom förskolan. 
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Arbete med kompetensförsörjning och kompetensförsörjningsplanering har bedrivits på 
olika nivåer ute i verksamheterna. HR-avdelningen har beslutat att under kommande år 
prioritera kompetensförsörjningsområdet för att få en samlad bild av helheten och det 
övergripande behovet 

 

 

Lönekostnader och arvoden 

Alla kostnader är redovisade exkl. PO (personalomkostnadspålägg bl. a 
arbetsgivaravgifter)  

Kostnaden för löner, arvoden och ersättningar till personal, förtroendevalda, 
uppdragstagare m.fl. uppgick under 2018 till 256, 9 mnkr (245,2 mnkr), vilket är en 
ökning med 4,8 % (8,1 %). 

Beskrivning Konto 2015(tkr) 2016(tkr) 2017(tkr) 2018(tkr) 

 Årsarvoden 1 581 1 653 1 691 1 738 

Arvoden – Sammanträdesarvoden 884 840 835 1 154 
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Beskrivning Konto 2015(tkr) 2016(tkr) 2017(tkr) 2018(tkr) 

förtroendevalda 

 Förlorad arbetsinkomst 660 1 102 771 465 

 Månadslön 151 378 160 852 174 535 182 039 

 Semesterkostnad 20 265 21 230 23 644 24 973 

Löner – 
månadsavlönade 

Övertidsersättning 1 317 1 290 1 475 1 466 

 Fyllnadslön 542 472 669 641 

 Ob-tillägg 5 985 5 798 6 402 6 729 

Löner – 
timavlönade 

Timlön inkl semesterersättning 19 192 19 265 19 314 20 268 

 Ob-tillägg 2 472 2 314 2 280 2 580 

Sjuklön Månadsavlönade 4 038 4 382 4 520 5 142 

 Timavlönade 240 219 208 321 

Ej anställda Uppdragstagare - övriga 3 108 2 232 3 260 4 314 

Totalt  211 662 221 649 239 604 251 830 

Övriga 
lönekostnader 

 
4 998 5 242 5 662 5 124 

Totalt  216 660 226 891 245 266 256 964 

Medellön 

Medellönen för kvinnor är 29 027 kr (28 498 kr) och för män 28 827 kr (28 344 kr). 
Föregående år var kvinnors medellön 154 kr högre än männens men har 2018 ökat till 
200 kr. Kvinnornas medellön i relation till männens uppgår till 100,69 % (100,55 %). 
Medellönen totalt i kommunen per 31 december är 28 998 kr (28 476 kr). En ökning 
med 522 kr (621 kr), vilket motsvarar 1,8 % (2,2 %). 

I genomförd lönekartläggning och löneanalys 2017 framkom inga osakliga 
löneskillnader. Där lönerna skilde sig fanns det logiska förklaringar, exempelvis 
nyrekryterade kontra medarbetare med lång anställningstid eller medarbetare som har 
andra uppdrag utöver ordinarie arbetsuppgifter. Lönekartläggning och löneanalys för 
2018 kommer att genomföras våren 2019. 

  
Kvinnor – 
medellön 

Män – Medellön Total – medellön 
Diff. Kr män och 

kvinnor 

Kvinnor – medel 
i % av mäns 

medel 

2016 27 908 27 534 27 855 373 101,36% 

2017 28 498 28 344 28 476 154 100,55% 

2018 29 027 28 827 28 998 200 100,69% 

Jmf. 2017 529 483 522 46 0,14 % 

Löneöversyn 2018 

Löneökningar i samband med årets löneöversyn fr.o.m. 180401 uppgick till en kostnad 
av 4,8 mnkr (4,6 mnkr). Det totala utfallet för löneöversynen blev 2,96 % (2,92 %). 

Sjuklönekostnaden 

Sjuklönekostnaden för arbetsgivarperioden (dag 2 – 14 samt 10 % dag 15-90) är 5,1 
mnkr (4,5 mnkr). 

Arbetad tid och frånvaro 

Mertid 

Den totala fyllnadstiden/övertiden för månadsanställd personal uppgår 2018 till 10 185 



Älvkarleby Kommun, Årsredovisning övergripande 2018 39(114) 

(10 427) timmar. Detta motsvarar 13,7 (14,6) timmar/månadsanställd medarbetare vilket 
är en minskning med 0,7 (1,5) timmar. Omräknat till årsarbetare motsvarar det 5,1 (5,3) 
vilket är en minskning med 0,2 årsarbetare i jämförelse med 2017. 

 

Uttagen kompledighet 2018 uppgår till 4 512 (5 231) timmar vilket motsvarar 2,3 (2,6) 
årsarbete. Minskningen beror på att utbeordrande av personal (kval. övertid) inte har 
skett i lika stor utsträckning och genom en ökning av vikarieanskaffning har också 
mertiden för den månadsanställda personalen minskat. En bidragande faktor till 
minskad fyllnadstid kan också vara att antalet heltidsarbetande (främst inom 
kvinnodominerade yrken) har ökat, vilket också innebär en minskning av fyllnadstid upp 
till heltid. 

Arbetad tid och frånvaro 

Siffrorna gällande arbetad tid och frånvaro avser månadsanställda. 2018 uppgick den 
totala arbetstiden till 1 355 312 (1 314 689) timmar. Det fördelade sig på 1 026 568       
(1 011 132) timmar arbetad tid respektive 328 744 (303 556) timmar frånvarotid. 

Fördelningen på frånvaroorsaker är ungefär densamma som föregående år. 
Skillnaderna är för små för att ge något utslag i figuren nedan. 
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Hälsobokslut  

Procent av de anställdas sammanlagda tillgängliga ordinarie arbetstid, det vill säga med 
hänsyn tagen till frånvaro utan lön. Sjukfrånvaron i nedanstående tabell gäller för 
samtliga anställda. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Total sjukfrånvaro 6,40 6,90 6,81 6,80 7,65 

      

Sjukfrånvaro för kvinnor: 6,78 7,35 7,44 7,33 8,42 

Sjukfrånvaro för män: 3,84 4,17 3,50 4,22 4,00 

      

Sjukfrånvaron för åldersgrupp      

– 29 år: 4,81 4,86 3,63 4,29 6,26 

30 – 49 år: 5,77 5,60 5,70 5,18 6,85 

50 år -: 7,36 8,48 8,51 8,95 8,81 

Andel av total sjukfrånvaro som varat i 60 dgr eller mer: 34,44 38,69 38,62 45,59 44,00 

Den totala sjukfrånvaron har jämfört med 2017 ökat med 0,85 %. Sjukfrånvaron för 
kvinnor har ökat medan den har minskat för män. Sjukfrånvaron för åldersgrupperna 
under 29 år samt 30 – 49 år har ökat och för åldersgruppen 50 år och äldre kan 
minskning ses. Andelen sjukfrånvarande över 60 dagar har minskat. 

Jämfört med 2017 har alla förvaltningar ökat sin sjukfrånvaro förutom kommunstyrelsen. 
Variationen mellan arbetsplatser är dock stor och spänner från ca 1,4 % till 15,0 %. 
Sjukfrånvaron slår hårt mot små enheter där enstaka medarbetares frånvaro ger höga 
värden i statistiken. 

Kostnaden för korttidssjukfrånvaron har ökat jämfört med 2017 med ca 700 tkr. 

Under året har det varit en relativt stor genomströmning av chefer vilket också kan ha 
påverkat sjukfrånvaron och arbetsmiljön. Flera chefer har haft dubbla uppdrag vilket 
medfört en ökad arbetsbörda varvid chefsuppdragets alla delar inte har kunnat 
genomföras fullt ut. En anledning till dubbla chefsuppdrag har b.la varit svårigheter att 
ersättningsrekrytera. 

Ytterligare en orsak till den ökade sjukfrånvaron kan vara ett otillräckligt administrativt 
stöd för chefer med stora medarbetargrupper. Inom vissa verksamheter går idag stor 
del av tiden till att administrera schemaläggning. Flera av dessa verksamheter har 
under 2018 fått ett utökat administrativt stöd för att avlasta och underlätta för cheferna. 

Chefsuppdraget behöver ses över så en tydlighet kring ansvar och befogenheter 
klargörs och förankras i organisationen. Uppdragsområdet, både personellt och 
verksamhetsmässigt, ska utformas så att förväntningarna på uppdraget går att infria. 

Försäkringskassan har i ökande grad bedömt rätten till sjukpenning mer restriktivt för de 
medarbetare som varit partiellt frånvarande en längre tid. En ökning av indragen 
sjukpenning har skett vilket har resulterat i att chef och HR varit tvingad att ändra sitt 
fokus från rehabiliterande insatser till att istället arbeta mer med administrativa och 
samtalsstödjande insatser för att förhindra heltidsfrånvaro. 

En ökad användning av rehabiliteringsverktyget Adato har under året skett. Det innebär 
en större möjlighet för chefer att i pågående rehabiliteringsprocess få en samlad bild av 
ärendet. Det underlättar även för HR i stödet till chefer både i rehabiliteringsprocessen 
och om arbetsrättsliga åtgärder behöver vidtas. HR erbjuder även utbildning i verktyget 
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för att ytterligare öka användandet. 

Älvkarleby kommun fortsätter arbetet mot målet att sänka sjukfrånvaron till 5 % eller 
lägre. Den projektgrupp som tillsattes under 2017 med medarbetare och chefer från 
olika verksamheter avslutades under 2018.. 

Älvkarleby kommun erbjuder sina medarbetare en friskvårdtimme/vecka eller ett 
friskvårdsbidrag på 700 kr/år. 2018 valde 590 medarbetare friskvårdsbidrag varav 377 
nyttjade bidraget. Någon statistik över hur många medarbetare som nyttjat 
friskvårdstimme finns inte vilket gör att vi inte kan se hur den nyttjats. 

HR avdelningen har fortsatt under 2018 arbetat mer fokuserat med tidiga insatser för att 
minska korttidssjukfrånvaron. Det uppsökande arbetet fortsätter samt ett utökat 
samarbete med de övriga stödfunktionerna har skett. Rapporter/Statistik finns idag för 
att kunna följa den korta sjukfrånvaron d.v.s. frånvaro upp till 14 dagar, detta underlättar 
för chef at följa den egna verksamhetens frånvaro och kostnader kopplade till den. 
Verksamheterna fortsätter att följa frånvaron i Stratsys. 

Företagshälsovård 

Älvkarleby kommun har för sina medarbetare avtal med Previa avseende 
företagshälsovård för främjande, förebyggande och rehabiliterande arbete. Under året 
har samarbetet med Previa fortsatt både när det gäller gruppinsatser men även ökade 
insatser på individnivå. 

Kostnadsökningen inom förebyggande insatser beror bl a på förebyggande åtgärd i 
form av kurs för nikotinavvänjning. 30 medarbetare visade sitt intresse för information 
om rökavvänjningskurs genom företagshälsovården, 23 kom till föreläsningen som 
inledde projektet och 17 medarbetare deltog sedan i kursen. 30 % av deltagarna är i 
dag helt nikotinfria. 

Andra insatser som genomförts i förebyggande syfte är grundläggande 
arbetsmiljöutbildning som under året genomförts för chefer och skyddsombud. Även 
gruppinsatser för förskolans chefer i syfte att ge stöd i ledarrollen och att minska 
stressen för medarbetarna inom förskolan har genomförts. Handlingsplaner togs fram 
tillsammans med medarbetarna för att genomföras under 2018/2019. 

Den totala kostnaden för företagshälsovård 2018 uppgick till 997 tkr kr vilket är en 
ökning med 225 tkr jämfört med 2017. Den största skillnaden ligger inom det 
förebyggande området som ökat med drygt 300 tkr och rehabiliterande och främjande 
insatser har minskat. Trots att kostnaden för rehabiliterande insatser sjunkit kan vi inte 
se en sjunkande sjukfrånvaro. 

  2015 2016 2017 2018 

 kr % kr % kr % kr % 

Rehab 371 000 52 % 265 000 50 % 151 000 20 % 136 300 14 % 

Förebygga 289 000 41 % 223 000 42 % 486 000 63 % 801 900 80 % 

Främja 52 000 7 % 41 000 8 % 134 000 17 % 59 200 6 % 

Totalt 712 000 100 % 530 000 100 % 772 000 100 % 997 400 100 % 
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Nämnderna
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Revisionen 

12 Ekonomisk rapport 

Total Utfall Budget Avv.mot budget 

KOSTNADER    

Personalkostnader 87 101 14 

Förbrukning material/inv 9 10 1 

Övriga främmande tjänster 490 470 -20 

Övriga kostnader 9 39 31 

Summa kostnader 595 620 25 

DRIFTRESULTAT 595 620 25 

VHT NETTOKOSTN 595 620 25 

12.1 Ekonomisk analys 

Verksamheten bedrivs enligt plan. 
 

Verksamhet 
Kommunens revisorer lämnar härmed redogörelse för sin verksamhet och för 
användningen av 2018 års anslag. Utöver denna verksamhetsberättelse kommer 
revisorerna, i enlighet med kommunallagens bestämmelser, att efter granskning av 
kommunkoncernens årsredovisning för 2018 avlämna särskild revisionsberättelse till 
fullmäktige. 

Ekonomi 
För 2018 års granskningsarbete erhöll revisionen ett anslag om 620 tkr. De bokförda 
kostnaderna för verksamheten uppgick till ca 595 tkr. 

Uppföljning av uppdragen 
Kommunens revisorer genomförde 2018 granskande och främjande revision inom 
ramen för god revisionssed. 

För revisorernas granskning gäller kommunallagen och av fullmäktige antaget 
revisionsreglemente. 

Enligt kommunallagen ska revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna 
är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. 

Revisorerna ska varje år, i revisionsberättelsen, uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för 
nämnder och styrelser samt enskilda ledamöter i dessa. 

Revisorerna har genomfört följande aktiviteter för att skapa underlag för bedömningen: 

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

Granskning av årsredovisningen och delårsrapport  
Kommunernas årsredovisning regleras i den kommunala redovisningslagen och det 
ankommer på den kommunala revisionen att bedöma om redovisningen skett enligt 
denna lag och om redovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och 
ekonomiska ställning. 
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Fördjupade granskningsprojekt  
I de fördjupade projekten granskas utvalda delar av verksamheten. Följande projekt 
genomfördes under året: 

 Granskning av UON:s ansvarsutövande 

 Granskning av sjukfrånvaro 

 KS:s myndighetsutövning 

 Träff med personalchefen. 

 Uppföljning av tidigare granskning i form av en hearing med KS:s presidium. 

Löpande granskningsarbete  
Revisorerna har följt nämndernas och kommunstyrelsens verksamhet genom träffar 
med förtroendevalda och tjänstemän, protokollsgranskning samt diverse avstämningar 
och mindre uppföljningar föranledda av revisorernas iakttagelser. 

Revisorerna hade under året tio sammankomster för att avhandla dels granskningen av 
årsredovisningen för 2017, dels övrig granskning enligt revisionsplanen för 2018. 

Revisorerna biträddes i sitt arbete av PwC enligt särskilt avtal. PwC:s revisionskonsulter 
har utfört granskningar och uppföljningar i enlighet med revisionens uppdrag. PwC har 
också svarat för den administration som är förknippad med revisorernas verksamhet. 

13 Väsentliga händelser 

Vi har under året förutom den obligatoriska granskningen av kommunens redovisning 
och förvaltning gjort ett antal djupgranskningar. 

Vi har inom ramen för den ordinarie verksamheten granskat kommunstyrelsens 
myndighetsutövande, vi har haft träffar med skolchef, ekonomichef. 

14 Framtiden 

Älvkarleby kommuns valda revisorer har på uppdrag av kommunfullmäktige (KF), att 
med upphandlat sakkunnigt biträde, granska kommunens nämnder, styrelser och bolag, 
att verksamheten följer av fullmäktige uppsatta mål, samt att verksamheten i övrigt 
bedrivs på ett ur medborgarnas perspektiv så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. 
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Finansförvaltningen 

15 Ekonomisk rapport 

Total  Utfall Budget Avv.mot budget 

INTÄKTER    

Avgifter och bidrag -10 0 10 

Övriga intäkter -574 455 -576 568 -2 112 

Summa intäkter -574 465 -576 568 -2 103 

KOSTNADER    

Personalkostnader 10 986 12 028 1 042 

Hyres- och interna kostnader 1 409 1 250 -159 

Övriga främmande tjänster 157 100 -57 

Övriga kostnader 16 563 21 325 4 762 

Summa kostnader 29 115 34 703 5 587 

DRIFTRESULTAT -545 350 -541 865 3 485 

VHT NETTOKOSTN -545 350 -541 865 3 485 

15.1 Ekonomisk analys 

Finansförvaltningen prognosticerar ett överskott på 3,5  mnkr, vilket är något sämre än 
tidigare prognoser. 

Räntenettot visar ett överskott på 3 mnkr, + 1,4 mnkr för ränteintäkter och 1,6 mnkr för 
räntekostnaderna. Däremot blev intern ränteintäkterna 0,4 mnkr lägre än budget. 

Skatteintäkterna blir 3,4 mnkr lägre än budget. 

Sociala avgifter och pensionskostnader redovisar ett överskott tack vare högre PO-
påslag, (tack vare högre personalkostnader), + 1,0 mnkr och lägre finansiella kostnader 
+0,2 mnkr. 

Lönerevisionen lämnade ett överskott med 2,6 mnkr. 

Vid försäljning av leasingbilar har det uppstått ett överskott på 0,7 mnkr 

  

16 Väsentliga händelser 

Den fortsatta negativa räntenivån har inverkat positivt på kommunens upplåning i 
samband med byggnationen av vård- och omsorgboendet Tallmon. 

  

17 Framtiden 

Kommunen har stora framtida finansieringsutmaningar bl.a. med tanke på driften av det 
nya äldreboendet, fortsatt stort underhållsbehov och demografins utveckling. Stora krav 
kommer att ställas på styrning - ledning - effektivisering av kommunens alla 
verksamheter. 

Tillika så har kommunens befolkning återigen börjat minska, (om det inte är tillfälligt), 
vilket kan innebära vikande skatteintäkter istället för ökande. 
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Kommunstyrelsen  

18 Ekonomisk rapport 

Total Utfall Budget Avv.mot budget 

INTÄKTER    

Avgifter och bidrag -12 246 -9 459 2 787 

Försäljn vht/entreprenad -336 -130 206 

Övriga intäkter -1 886 -1 270 616 

Summa intäkter -14 468 -10 859 3 609 

KOSTNADER    

Personalkostnader 29 761 29 721 -40 

Bidrag 10 511 10 713 202 

Köp av verksamhet 1 237 1 237 0 

Hyres- och interna kostnader 2 901 3 081 180 

Förbrukning material/inv 992 597 -395 

Övriga främmande tjänster 9 239 10 087 848 

Övriga kostnader 5 064 4 969 -95 

Summa kostnader 59 705 60 405 701 

DRIFTRESULTAT 45 237 49 546 4 310 

Avskrivning 1 282 1 295 12 

VHT NETTOKOSTN 46 519 50 841 4 322 

18.1 Resultat på verksamhetsnivå 

Resultat på verksamhetsnivå Utfall Budget 
Avv. mot 

budget 

Övergripande 20 516 21 171 655 

Administration 12 087 12 430 343 

Ekonomi 7 050 6 623 -427 

HR och bemanning 6 520 7 345 825 

Näringsliv, integration och arbetsmarknad 346 3 272 2 926 

Summa 46 519 50 841 4 322 

18.2 Ekonomisk analys 

De stora avvikelserna rör ökade intäkter för NAI samt minskade kostnader för HR. 

Reglering av kostnader mot räddningstjänstens hyra för 2017 faller ut under 2018 med 
drygt 160 tkr. En engångspost som inte kommer att finnas framgent på grund av miss i 
bokföringen. Kommunstyrelsens pott till förfogande genererar ett överskott. Den ska inte 
nödvändigt gå enligt budget utan om behov uppstår. Kostnaderna för valet blev högre 
än budgeterat. Det var delvis svårt att budgetera då det sker vart fjärde år och förra 
valet var ett supervalår. Det var också ett högre valdeltagande i år. 

Administration och kommunikation gör för 2018 en positiv avvikelse mot årsbudget 
om ca 340 tkr. Överskottet hänförs till i första hand löner där en vakans tillfälligt uppstått 
inom finskt förvaltningsområde samt lägre kostnader för inköp av datorer på grund av 
problem med leverans från leverantör. 

Näringsliv, arbetsmarknad och integration gör ett överskott på 2,9 mkr. Detta beror 
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på att det varit svårt att beräkna intäkterna från migrationsverket. Även om vi vet att det 
minskade inflödet av nyanlända skulle ge effekter på intäkterna, byggde vårt antagande 
på att effekterna skulle komma tidigare än vad de gjorde. 

Ekonomiavdelningen bedrivs enligt plan, positiva avvikelser är personalkostnader 
+ 264 tkr tack vare lägre tjänstgöringsgrad än budgeterat samt lägre sjukskrivningar. 
Underskottet blev 425 tkr och det är försäkringsavgifter - 200 tkr och för Stratsys, Intern 
kontroll och Skolan kvalitetsarbete, - 400 tkr. 

HR/Bemanning gör ett överskott med drygt 900 tkr. Nyttjandegraden av 
friskvårdskuponger har ökat men budgeten för arbetsmiljöområdet totalt landar i ett 
överskott på drygt 100 tkr. Överskottet beror på att  anslaget för "sjukfrånvaroprojektet" 
inte nyttjats fullt ut då projektet i sin ursprungliga form lades ned för att skapa ett annat 
arbetssätt. Kostnaden för förtjänsttecken ger också ett överskott på grund av att 
jubilarerna har varit färre 2018 än tidigare år. Det stora överskottet ligger på 
lönecentrum med 250 tkr. Det ligger också ett överskott beroende på längre 
sjukfrånvaro inom bemanningen. I avvaktan på omorganisation inom så bibehålls 
vakanser vilket leder till ett överskott. 

19 Målanalys 

Målområde: 

19.1 Attraktiv Kommun 

Kommunfullmäktiges mål: 

Utveckla och marknadsföra våra kultur- och naturmiljöer 

Nämndens mål: 

Antalet gästnätter ska öka 

Årsprognos 

 

Analys 

Statistik är endast tillgänglig till och med kvartal 3 2018 och vi ser en minskning av 
gästnätterna med 16,9 %. Anledningen beror främst på att vinterväder med snö och is 
höll i sig till maj. Effekten blev att fiskesäsongen som försenades då is och framförallt 
snö förhindrade fiske på många platser. När sedan värmeböljan kom under sommaren 
drabbades återigen fisket, då lax och öring är känsliga mot för varmt vatten och 
sportfisket blev dåligt. Detta kombineras med att skarv och säl inverkar på negativt på 
lax- och öringsbeståndet enligt fiskevårdsområdet. Rullsand Camping rapporterar dock 
ett rekordår och ett ökat antal badgäster och campare kompenserar till viss del ett lägre 
antal gästnätter, dock inte fullt ut. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  Antal gästnätter 88 765  100 710 

Analys 

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

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

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

möjliga dialog. 

Nämndens mål: 

Förbättra rankingen i Företagsklimat enligt Svenskt näringsliv till topp 100 

Årsprognos 

 

Analys 

En generell förbättring har skett rörande företagsklimatet, dock en mindre sådan. De 
förändringar som gjorts rörande dialog och kommunikation mot företagare och fler 
aktiviteter. Under 2019 satsar förvaltningen på utbildning för tjänstemän i syfte att vi ska 
bli ännu bättre i mötet med företagare. Ett stort problem som inverkar på 
företagsklimatet är fiberfrågan. Det har skett en utbyggnation av bredbandsnätet men 
vårt största industriområde samt några av våra största konferensanläggningar har idag 
inte tillgång till bredband. Det påverkar berörda företag negativt och återspeglas till viss 
del i rankingen. Dialog med fiberleverantörer pågår, men just i dessa områden har det 
varit svårt att komma framåt av olika anledningar. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  Ranking i service till företag 194 178 100 

Analys 

Näringsliv och Integration  

Rankingen har förbättrats jämfört med föregående år, men inte tillräckligt mycket. Förändringsarbetet fortsätter enligt plan då det 
har gett effekt med fler och tätare kontakter med företagen, samt förbättrade kommunikationsinsatser. 

  
Ranking Tjänstemäns 
attityder 

190 186 100 

Analys 

Näringsliv och Integration  

Marginell ökning från föregående år. Förändringsarbetet fortsätter enligt plan då det har gett effekt med fler och tätare kontakter 
med företagen, samt förbättrade kommunikationsinsatser. 

  Ranking Skolans attityder 278 203 100 

Analys 

Näringsliv och Integration  

En förbättring på 75 platser jämfört med tidigare år, dock långt ifrån målvärdet. Utvecklad praktik och företagsdagar med skolan 
är tankar som förvaltningarna arbetar med. 

Nämndens mål: 

God kommunal service för våra företag 

Årsprognos 

 

Analys 

Det totala NKI är inte färdigt, men det preliminära resultatet visar att de tre områden 
Älvkarleby kommun mäter, livsmedel, bygg, samt miljö- och hälsa överträffar eller når 
rikssnittet 2016, vilket har varit målet. 
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   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  
Företagsklimat enl. ÖJ 
(Insikt) - Totalt, NKI 

  70 

Analys 

Mätvärdet kommer in i april 2019. Prognos visar på att vi kommer att nå målet. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Medarbetardialogen ska utvecklas och leda till ökad delaktighet och 

inflytande för alla medarbetare. 

Nämndens mål: 

Samverkansavtalets intentioner efterlevs. 

Årsprognos 

 

Analys 

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

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

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

   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen -
 Totalindex 

79,8 79,8 80 

Analys 

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

Arbete pågår med resultatet av enkäten och handlingsplaner tas fram för samtliga enheter. 

 

Kommunfullmäktiges mål: 

En minskad sjukfrånvaro ska vara fokus för alla verksamheter. 

Nämndens mål: 

Totala sjukfrånvaron minskar 

Årsprognos 

 

Analys 

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

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

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

   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  

Sjukfrånvaro för 
kommunstyrelsen per 
tertial % 

 3,08 5 

Analys 

Kommunstyrelsen har tidigare haft låga sjukfrånvaro siffror som stigit tillfällig. Vi är nu på väg mot en mer normal sjukfrånvaro. 
Några långtidssjukfrånvaron har haft en lyckad rehab. 

  
Sjukfrånvaro i kommunen 
totalt 

6,8 7,65 6 

Analys 

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

Nämndens mål: 

Korttidssjukfrånvaron minskar genom att tidigt identifiera ohälsa. 

Årsprognos 

 

Analys 

Kostnaden för korttidssjukfrånvaron har ökat jämfört med 2017 med ca 700 tkr. Under 

året har det varit en relativt stor genomströmning av chefer vilket också kan ha påverkat 

sjukfrånvaron och arbetsmiljön. Flera chefer har haft dubbla uppdrag vilket medfört en 

ökad arbetsbörda varvid chefsuppdragets alla delar inte har kunnat genomföras fullt ut. 

HR avdelningen har fortsatt under 2018 arbetat mer fokuserat med tidiga insatser för att 

minska korttidssjukfrånvaron. Rapporter/Statistik finns idag för att kunna följa den korta 

sjukfrånvaron d.v.s. frånvaro upp till 14 dagar, detta underlättar för chef att följa den 

egna verksamhetens frånvaro och kostnader kopplade till den. Verksamheterna 

fortsätter att följa frånvaron i Stratsys. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  
Korttidsfrånvaro under 14 
dagar 

 4,96  

Analys 

Ingen kommentar 

Statistiken avser kommunen totalt, korttidssjukfrånvaro dag1-14 i procent 
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Målområde: 

19.2 Långsiktig och hållbar utveckling 

Kommunfullmäktiges mål: 

Minskad arbetslöshet och minskat ekonomiskt utanförskap. 

Nämndens mål: 

Förvärvsfrekvensen ska öka 

Årsprognos 

 

Analys 

Det finns en eftersläpning i statistiken för förvärvsintensiteten, då denna publiceras i 
november varje år och då för föregående år. År 2017 uppgick förvärvsintensiteten till 
76,5 % vilket inte når målet men är en förbättring trots ett högt inflöde av nyanlända 
som av naturliga skäl har haft  det svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Arbetslösheten har sjunkit i alla grupper under 2018, vilket tyder på att 
förvärvsintensiteten sannolikt också ökat än mer under året. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  

Förvärvsarbetande 
invånare 20-64 år, andel 
(%) 

75,3 76,5 80 

Kommunfullmäktiges mål: 

Arbetslösheten ska minst halveras till 2020 baserat på 2016 års siffror 

Nämndens mål: 

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

Årsprognos 

 

Analys 

En stark konjunktur har bidragit till en minskad arbetslöshet, samt att kommunen får fler 
insatser för unga. 20 personer är öppet arbetslösa i åldern 18 -24 år. En risk ses dock i 
en avmattande konjunktur. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  

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

31 20 0 

Nämndens mål: 

Andel arbetslösa, 18-24 ska minska 

Årsprognos 
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Analys 

En stark konjunktur bidrar till en minskad arbetslöshet, samt att kommunen får fler 
insatser för unga. Antalet arbetslösa unga har minskat med 20 % jämfört med 
december 2017. Ungdomsarbetslösheten är dock hög jämfört med riket och länet och 
uppgår till 18,8 % av den registerbaserade arbetskraften i åldern 18 - 24 år. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  Andel arbetslösa 18-24 år 23,2 18,8 11 

Nämndens mål: 

Andel deltagare i arbetsmarknadspolitisk åtgärd som går till arbete eller studier 

Årsprognos 

 

Analys 

30 % av de deltagare som varit aktuella för arbetsmarknadsåtgärder har inte gått 
tillbaka till Arbetsförmedlingen och anses av myndigheten vara i sysselsättning . Ett 
problem är dock en del av dessa deltagare har erhållit extratjänster som är en 
anställningsform med hög ersättning från staten. Åtgärden betraktas som ett arbete av 
arbetsförmedlingen, men det är när dessa tjänster avslutas som kommunen på riktigt 
kan se vilken effekt åtgärden hade. Under 2019 kommer cirka tio av dessa tjänster 
avslutas och utfallet blir då mer korrekt. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  
Andel deltagare som går 
vidare 

  45 

Målområde: 

19.3 God service 

Kommunfullmäktiges mål: 

Möjlighet till kollektivtrafik i kommunens alla delar. Kommunens utveckling 

av Infrastruktur ska präglas av omsorg om kommunens alla medborgare. 

Nämndens mål: 

Älvkarleby tar plats i de regionala sammanhangen. 

Årsprognos 

 

Analys 

Vi är aktivt deltagande i regionala sammanhang och tar plats genom att driva 
pilotprojekt i länet och varit aktiva som samverkans part. Vi är aktiva i olika 
samrådsförfaranden med tex. regionen och länsstyrelsen. Vi har varit pådrivande ifrågor 
som varit viktiga för kommunens medborgare tex. anropsstyrd trafik och turtäthet. Vi är 
med och utvecklar samarbeten kring inköpsfrågor och uppsiktsplikt och styrning av våra 
gemensamma bolag och förbund. 
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   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  

Kollektivtrafik till nuvarande 
orter samt nya 
utbyggnadsområden 

   

Analys 

Vi har idag kollektivtrafik till samtliga tätorter i kommunen. Vid etablering av nya områden förs samråd med Region Uppsala kring 
kollektivtrafiklösningar. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Tillgång till bredband med minst 100Mbit/s 

Nämndens mål: 

Bredbandet ska fortsätta att byggas ut i kommunen 

Årsprognos 

 

Analys 

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

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

 

Källa: Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskarta 

   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  

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

70,02 85 90 

Analys 

Målet är satt i samverkansavtalet till 95% 2020 med 100 mbit/s. Vi är på rätt väg men når inte målet på 90% på grund av problem 
hos privat aktör som bygger i kommunen. 
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Målområde: 

19.4 Demokrati och delaktighet 

Kommunfullmäktiges mål: 

Öka valdeltagande i områden med lågt valdeltagande samt verka för ett 

mer jämlikt valdeltagande. 

Nämndens mål: 

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

stöd som de behövt. 

Årsprognos 

 

Analys 

Hot mot enskilda har tyvärr förekommit. Insatser har gjorts för att ge stöd för utsatta. 
Utbildning har genomförts och riktlinjer har tagits fram för att ge stöd till samtliga 
ledamöter. Kommunhuset har byggts om för att säkerställa att vi vet vilka som befinner 
sig i kommunhuset. Kommunalrådet har bytt kontor för att inte sitta på en utsatt plats. 

Målområde: 

19.5 God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktiges mål: 

Årets resultat 

Nämndens mål: 

Prognoserna är trovärdiga 

Årsprognos 

 

Analys 

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

   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  

Skillnad mellan prognos 
och utfall. Budgetavvikelse 
i procent 

13,95 8,42 2 

Analys 

Vi har inte haft full koll på intäkterna gällande migrationsmedlen samt utfall för lönecentrum. 

Tidigare prognoser 

  
Års-

budget 
Årsprognos 

Avv. mot 
års-

budget 

Resultat på 
verksam-
hetsnivå 

 febr mars apr maj juli aug  

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

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

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

HR och 
bemanning 

7 345 7 034 7 034 7 034 7 034 6 927 6 886 459 

Näringsliv, 
integration och 
arbetsmarknad 

3 272 3 256 3 202 2 226 2 326 1 138 1 138 2 134 

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

  

20 Uppföljning och analys av investeringar 

Investeringar av inventarier och teknik är planerad att ske till Sessionssalen, nya 
Medborgarservice samt nya samtalsrummen. 

Vad gäller inventarier KS flyttas kvarstående medel över till 2019 för följande 
investeringar; 

- ny projektor och duk i Sessionssalen 

- ny telefonväxel - MEX-lösning. Den nya lösningen gällande telefonväxel skulle 
innebära att kommunen får en mer säker och effektivare telefoni. Kostnadsmässigt 
innebär det en investering under 2019 medan prognosen är att kostnaderna för telefoni i 
driftsbudgeten ska minska. 

- nytt Intranät 

Vad gäller investeringar i kommun nätet är det en långsiktig investering vilket innebär att 
kvarstående medel flyttas över till kommande år. 
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Investeringar (tkr) 

Projekt Investeringar (tkr) Årsbudget 2018 Utfall         2018 Avvikelse mot 
årsbudget 

 Övergripande 1 570 1 134 436 

 Administration 5 130 658 4 472 

 Summa nettoinvesteringar 6 700 1 792 4 908 

21 Uppföljning av uppdragen 

21.1 Attraktiv Kommun 

Uppdrag Status 

Framtagande av ny översiktsplan  Försenad 

Kommentar 

Kommunstyrelsen 

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

Ta fram grundmaterial för marknadsföring kopplat till att bygga och bo samt besöksnäringen  Avslutad 

Kommentar 

Material för marknadsföring finns framtaget. Ny besöksnäringsbroschyr lanserades 1 juni, ny karta för besöksnäringen. Arbetet 
med en ny turistplattform planeras starta under kvartal 4. Samhällsbyggnadsförvaltningen och NAI har tagit fram en utökad 
bildbank och nya roll-ups. Samhällsbyggnadsförvaltningen utvecklat en marknadsföringsfilm. I början av januari kommer 
marknadsföringsskärmar upp i Dragon Gates fik som visar kommunen på olika sätt. Under 2019 påbörjar Marknadsföringsrådet 
att planera insatser än mer. 

21.2 Långsiktig och hållbar utveckling 

Uppdrag Status 

Framtagande av arbetsmarknad- och integrationsplan.  Avslutad 

Kommentar 

Beslutades den 28 nov på kommunstyrelsen. 

22 Väsentliga händelser 

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

Avdelningen för administration och kommunikation har ansvarat för genomförandet av 
valet 2018. 

Under 2018 har ombyggnation i kommunhuset genomförts avseende ny entré. Detta 
skapar ett mer välkomnande intryck för medborgaren. Två nya mindre mötesrum i 
ljusgården har även tillkommit vid ombyggnationen som används i stor utsträckning av 
medarbetare i kommunen samt vid möten med medborgare. Säkerheten har därmed 
också utökats vad gäller tillgänglighet in i kommunhuset och taggar med behörighet har 
införts både för tjänstemän och också för politiker. I och med ombyggnationen har 
investeringar i form av möbler gjorts. 

Projekt som ungdomscoach, praktiksamordningsprojekt, socialt företagande och ny 
näringslivsutvecklare har arbetat med uppbyggnad av nya aktiviteter under 2018 för 
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näringsliv, arbetsmarknad och integration. Detta har lett till att vi genomförde ett helt nytt 
upplägg på nyhetsbrev till företagen, fler företagsbesök, närvaro på facebook riktat mot 
företagare där vi har nästan 250 följare och ett nytt sätt att jobba med 
företagarfrukostar. Praktiksamordningen har inneburit att vi kan erbjuda upp till 60 
deltagare heltidspraktik eller särskilda anställningar. 

23 Internkontroll 

Ekonomiavdelningen 

Internkontrollplanen har genomförts. Vi handlar fortfarande av icke avtalsanslutna 
leverantörer, bl.a. MM, Willys och COOP. Vi har nu i  början 2019 skrivit avtal med 
COOP. Avtalstroheten ligger nu på 80,7 % för perioden jan-sept - 2018. 

HR-avdelningen 

Internkontrollplanen har delvis genomförts. Felaktigheter i förhållande till 
rekryteringsprocessen under året har upptäckts. Bl a har tillsättning av tjänster skett 
utan referenstagning och lönesättning har gjorts utan att förankra med HR enligt 
delegationsordningen. Berörda chefer och överordnad chef har informerats om 
felaktigheterna i genomförandet. Med anledning av flera uppkomna situationer i 
verksamheten har rekryteringsprocessen avseende chefsrekryteringar kompletterats 
med att det är obligatoriskt att anlita rekryteringsföretag i syfte att kvalitetssäkra våra 
chefsrekryteringar. 

Vad gäller arbetsmiljöområdet har arbetstagarorganisationerna anmält att chefer på 
vissa håll inte lever upp till samverkansavtalet både avseende innehållet i APT, 
involverande av skyddsombud vid behov, riskanalyser samt genomförande av 
skyddsronder. Planer finns på att erbjuda och genomföra utbildning för chefer i annan 
form än idag där cheferna själva anmäler sig till utbildningar inom HR-området.  För att 
säkerställa att alla får utbildning behöver dessa genomföras på annat sätt t ex på 
ledningsgrupper eller i andra sammanhang där mindre chefsgrupper träffas. 

Näringsliv, arbetsmarknad och integrationsavdelningen. 

Internkontrollplanen har genomförts. Under 2018 hämtades ett gift par nyanlända från 
Arlanda flygplats. Rutinen följdes, en avstämning gjordes på verksamhetsmötet innan 
hämtningen och sedan efter för att bekräfta att det var två medarbetare som mötte 
paret. 

Administration och kommunikationsavdelningen 

Internkontrollplanen har delvis genomfört. Inga avvikelser har noterats. 

24 Framtiden 

Administration och kommunikation 

Digitalisering är en nyckel i effektiviseringsarbetet framåt för kommunen och beroende 
på ambitionsnivå kan fler resurser centralt alt decentraliserat behövas framåt. 

Utredning pågår avseende utbildning- och omsorgsnämnden. 

För att nå målet med att införa en Medborgarservice som KF antog 2013 planeras olika 
aktiviteter som förändrar förutsättningar; 

- mål att ha en samordnare på plats under 2019. 

- mål att vara 2 st i Medborgarservice vilket kan innebära behov av minst 50% resurs. 

Arkiv; 
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- Översyn av närarkiv och arkiv pågår under 2019. Kan innebära vissa kostnader 
kopplade till bl a säkerhetsaspekter. 

- E-arkiv, fråga att börja ta i under 2020 

Ekonomi 

Ekonomiavdelningen står inför utmaningar under de kommande åren pga Inköp 
Gävleborgs osäkra framtid och då framför allt driften av Proceedo. Kommunen måste 
också arbeta vidare för att utveckla budgetprocessen. 

NAI 

Den avsevärt största utmaningen är att anpassa verksamheten till en mindre kostym 
utifrån att intäkter från migrationsverket minskar, utan att tappa den kvalitet som vi idag 
har på integrationsområdet och arbetsmarknad. 

HR 

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro är fortsatt vår största prioritet liksom kompetensförsörjning 
av våra verksamheter. IFO har under 2018 haft svårigheter att kompetensförsörja sig 
med rätt kompetensbehov och det är fortsatt vissa brister som måste lösas. Framtida 
rekrytering till Tallmon kommer också att prioriteras av HR. 

Vi ser fortfarande över möjligheten att samarbeta med Tierps Bemanningsenhet men vi 
ska se över vår egen organisation först, för att det ska finnas alternativ inför beslut. 
Förhoppningsvis kommer det att ske under våren 2019. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

25 Ekonomisk rapport 

 Total Utfall Budget Avv.mot budget 

INTÄKTER    

Avgifter och bidrag -8 894 -7 292 1 602 

Försäljn vht/entreprenad -3 492 -280 3 212 

Övriga intäkter -35 128 -34 867 261 

Summa intäkter -47 513 -42 439 5 074 

KOSTNADER    

Personalkostnader 24 119 24 313 194 

Bidrag 3 615 3 550 -65 

Köp av verksamhet 3 273 1 871 -1 402 

Hyres- och interna kostnader 11 619 13 402 1 782 

Förbrukning material/inv 2 471 2 252 -219 

Övriga främmande tjänster 3 738 4 136 398 

Övriga kostnader 24 742 24 787 45 

Summa kostnader 73 578 74 310 732 

DRIFTRESULTAT 26 065 31 871 5 806 

Avskrivning 14 190 15 001 810 

VHT NETTOKOSTN 40 256 46 872 6 616 

25.1.1 Resultat på verksamhetsnivå 

Resultat på verksamhetsnivå Utfall Budget 
Avv. mot 
budget 

Övergripande 3 826 4 432 606 

Bygg och miljö 5 346 6 075 729 

Kultur och fritid 14 614 15 134 519 

Tekniska avdelningen 16 471 21 231 4 762 

Summa 40 257 46 872 6 616 

25.1.2 Ekonomisk analys 

Nämnden redovisar ett resultat på 6 616 tkr i överskott. Resultat exklusive vinst på 
försäljning av mark är överskott med 4 751 tkr. 

Övergripande administration 

Övergripande administrations resultat visar ett överskott på 606 tkr. Den största 
avvikelsen är att budgeten för utbyte av datorer inte har förbrukats fullt ut samt att 
arvodeskostnader för nämnden blev lägre än budgeterat. 

Bygg och miljö 

Bygg och miljö redovisar ett överskott på 729 tkr. Avvikelsen beror på ökade intäkter 
inom alla verksamhetsområden. Intäkterna på miljöområdet budgeterades ner inför 
2018 pga förväntad påverkan av lagändring. Denna påverkan uteblev. Budgeterade 
medel för översiktsplan har inte förbrukats med 600 tkr. Detta då projektets tidsplan har 
förskjutits. Ökade kostnader för inventarier har uppstått  för anpassning av lokalerna. 
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Tekniska Avdelningen 

Tekniska avdelningen har i bokslut ett totalt överskott på 4 762 tkr. Försäljning av mark 
och tomträtter har resulterat i 1 865 tkr i vinst. 

Rivning av Marma skola har genomförts och av den miljon som budgeterades redovisas 
ett överskott på 300 tkr. 

Den snörika vårvintern gav höga kostnader för snöröjning och halkbekämpning och 
genererade ett underskott på 1 279 tkr. Övriga kostnader för väghållning har 
balanserats för att hålla budget totalt. 

Vägbelysningen har överskridit budget med 164 tkr då vi har haft extra kostnader för 
reparationer på trasiga stolpar. 

Verksamheten Skutskärs Idrottsplats har genererat ett överskott på 300 tkr. Detta då vi 
har lägre premier i samband med byte av försäkringsbolag. Kapitalkostnader för 
investeringar har även blivit lägre på grund av försenade investeringar samt lägre 
utgifter i samband med investeringar. 

Fastighetsförvaltningen redovisar totalt ett överskott på 2 322 tkr. Det är framförallt 
kapitalkostnader för icke genomförda eller under året senarelagda projekt som blivit 
lägre. Det planerade underhållet har blivit lägre samt att uppvärmningskostnader blivit 
lägre på grund av det milda klimatet under året. 

I samband med införandet av internhyresmodellen avsattes en riskpremie om 400 tkr. 
Då inget oförutsett har inträffat har pengarna inte förbrukats. 

Kultur och Fritid 

Kultur och fritid redovisar ett överskott på 519 tkr. Största posten beror på minskade 
städkostnader då storstädning har uteblivit. 

Överskottet beror även på att vissa aktiviteter har blivit inställda. Resurser har 
omfördelats till andra projekt men har ändå ett litet överskott. 

Budgeterade kostnader för sommarlovsaktiviteter finansieras till största delen av statliga 
samt regionala bidrag som sökts och beviljats. Vilket gör att verksamheten visar en 
prognos med ett rejält överskott. Generellt har Kultur och fritid beviljats mycket bidrag 
från sina ansökningar, vilket även kommit andra av kommunens verksamheter till godo. 

25.2 Målanalys 

Målområde: 

25.2.1 Attraktiv Kommun 

Kommunfullmäktiges mål: 

Öka antalet medborgare 

Nämndens mål: 

Utöka antalet attraktiva tomter 

Årsprognos 

 

Analys 

Kommunen har idag byggbara tomter som motsvarar kommunens önskvärda tillväxt i 
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och med antagna planer 2018 (Liljebacken och Älvkarleby stationsområde). Planen vid 
Bodaån förväntas antas under 2019 vilket förstärker detta ytterligare  Vi ser även 
framtida områden som attraktiva men avvaktar översiktsplanen innan vi går vidare med 
dessa. Vi ser även behov av att se över tomter för industrimark. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Ett rikt kultur och föreningsliv med fokus på barn och unga 

Nämndens mål: 

Stödet till föreningar ska omfördelas utifrån föreningsstödsutredningen 

Årsprognos 

 

Analys 

Taxorna för de föreningar som hyr tid i de kommunala sporthallarna höjdes f r o m 1 
augusti 2018. Detta gav drygt 30 tkr i intäkter som fördelades till föreningar med egna 
anläggningar. Vid fördelningen av föreningsstöd prioriterades några föreningar med 
egna anläggningar och de gavs ett utöka föreningsstöd utifrån anläggningarna. För att 
kunna omfördela ytterligare krävs nämndbeslut utifrån föreningsstödsutredningen. Vissa 
beslut som är fattade är inte genomförda p g a redan befintliga avtal. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  

Förändringar inom 
fördelningen av 
föreningsstöd. 

 35 000  

Analys 

Taxor för de som hyr tider i sporthallarna är sedan augusti höjda. Men antalet timmar som hyrts ut under hösten ser ut att vara 
färre än tidigare år så intäkterna kommer troligtvis att vara ungefär som tidigare år. 

Målområde: 

25.2.2 Långsiktig och hållbar utveckling 

Kommunfullmäktiges mål: 

Kommunens verksamheter ska arbeta för att förebygga ohälsa och socialt utanförskap 

Nämndens mål: 

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

och målgrupper. 

Årsprognos 

 

Analys 

Antalet besök ökade ytterligare och uppgick till 174 823 registrerade besök. Det är en 
ökning med drygt 47 000 besök. Många av besöken står barn/unga för som går ut och 
in flera gånger under ett och samma besök. Men antalet besök har ökat även om man 
bortser från dem. Under året har det ständigt pågått en utställning i utställningshallen 
och den är välbesökt. Antalet arrangemang har också varit många och de flesta 
välbesökta. Under året har olika klasser vid 25-30 tillfällen besökt biblioteket för att låna 
böcker eller delta i bokpresentation. Vid 13 lördagar har det varit programverksamhet 
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för barn som exempelvis musikföreställning, teater eller musiklek. Antalet besökare har 
varit mellan 30-50 stycken vid varje tillfälle. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  Antal besök 127 823 174 823 85 000 

Analys 

Besöksantalet kommer att vara högre jämfört med förra året. Den stora ökningen står till stor del barn och unga för. De använder 
biblioteket som mötesplats och går/springer ut och in flera gånger under samma dag. 

Nämndens mål: 

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

Årsprognos 

 

Analys 

Antalet besök på fritidsgården har ökat och uppgick under året till 6 075 besök. Det är 
en ökning med nästan 2 200 besök i jämförelse med 2017. Verksamheten har förutom 
relationsarbete bestått av fasta aktiviteter som biljard, pingis, tv-spel, data, air-hockey 
och spela i musikstudion. Tävlingar, cuper och turneringar har arrangerats. En tjejgrupp 
har träffats med varierad uppslutning och nytt upplägg kommer att göras 2019. Vid 
loven har olika resor arrangerats. Under höstterminen ökade besöken kraftigt på 
fredagarna och även utanför blev det stora grupper med ungdomar. Tack vare gott 
samarbete med Nätverkshuset, Sauvera och polis kunde situationen hanteras. 
Arbetsrutiner sågs över och förbättrades. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  
Antal besök på fritidsgård 
12-17 år 

 6 075 4 050 

Analys 

Antalet besök på fritidsgården har fortsatt öka. 

Kommunfullmäktiges mål: 

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

Nämndens mål: 

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

Årsprognos 

 

Analys 

Energiuppföljning sker fortlöpande genom statistik som levereras från Gävle Energi. 
Fastighetsgruppen arbetar kontinuerligt med att hitta åtgärder som kan minska 
energiförbrukningen. Under året har totalt 6 st fläktaggregat att bytas till nya moderna 
aggregat som förbrukar mindre energi. Nya energifönster har monterats på 
brandstationen och gymnastiken Boda. Ny energisnålare belysning har monterats i 
Rotskärs sporthall och i 6 st klassrum. Sammantaget kommer dessa åtgärder att leda till 
besparingar. Samtidigt har skolbaracker installerats på Rotskär som höjer 
snittförbrukningen. 
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   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  
Antal kWh/m2 i 
kommunens lokaler 

156,83 142,1 144 

Analys 

Åtgärder utförs löpande för att minska energiförbrukningen i kommunala lokaler. Skolbodar som installerats på Rotskärsskolan 
kommer att bidra till en höjning av förbrukningen. 

Målområde: 

25.2.3 God service 

Kommunfullmäktiges mål: 

Vi ska höja utbildningsnivån i kommunen 

Nämndens mål: 

Biblioteket ska i samarbete med skolorna arbeta enligt biblioteksplanen och uppnå 

måluppfyllelsen i den. 

Årsprognos 

 

Analys 

Målet med antalet klassbesök på biblioteket har inte uppnåtts. För att bättre uppnå detta 
kommer biblioteket och skolan bättre planera för 2019 så att klassbesök blir av. För 
övrigt arbetas det väl med biblioteksplanen. Den kommer att revideras och efter det 
beslutas av Kommunfullmäktige under våren 2019. 
 

Nämndens mål: 

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

livsmedel 

Årsprognos 

 

Analys 

Det är första året vi är med i NKI, där vi kan jämföra oss med många andra kommuner i 
Sverige. Vi har fått ett första resultat för året och det ser väldigt bra ut på alla områden. 
Då vi hittills mäts utifrån en relativt låg volym ärenden hoppas vi på att det håller i sig 
över året. Hela årets resultat redovisas i april 2019 men vi ser ingen anledning till att vi 
inte ska nå målvärdet. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  NKI Bygg  75 60 

Analys 

Preliminärt resultat tom oktober 2018 

  NKI Miljö  70 70 

Analys 

Preliminärt resultat tom oktober 2018 

  NKI livsmedel  79 74 

Analys 

Preliminärt resultat tom oktober 2018 
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Slutgiltiga resultat från NKI finns ännu inte tillgängliga för 2018. Slutresultaten för 2018 
presenteras av SKL i april 2019. 

Nämndens mål: 

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

handlingar har inkommit. 

Årsprognos 

 

Analys 

  

Bygg- och miljöavdelningen klarar att uppfylla nämndens mål på handläggningstid 
genom att handläggning av inkommande ärenden har prioriterats före egeninitierad 
tillsyn. Måluppfyllelsen består även till stor del på en stabil och kompetent 
personalgrupp men väl trimmade arbetsrutiner. Under 2018 handlades 88% av 
byggloven inom 6 veckor. Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglov var 22 
dagar. För tre ärenden har handläggningstiden överskridit 10 veckor, dessa har dock 
fått beslut om förlängning i enlighet med bestämmelserna i PBL. Roligt är att Älvkarleby 
kommun är en av de kommuner i Sverige som beviljar flest bygglov i förhållande till 
antal invånare. 

Nämndens mål: 

80% av anmälningar och ansökningar inom miljöområdet ska handläggas inom 6 veckor 

från att kompletta handlingar har inkommit. 

Årsprognos 

 

Analys 

Bygg- och miljöavdelningen klarar att uppfylla nämndens mål, mycket tack vare en 
stabil och kompetent personalgrupp samt att inkommande ärenden har prioriterats 
framför planerad tillsyn. Under 2018 kunde 93% av alla anmälnings- och 
ansökningsärenden inom miljöbalkens område, handläggas inom 6 veckor från att 
ärendet är komplett. Genomsnittlig handläggningstid var 11 dagar. 

Målområde: 

25.2.4 God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktiges mål: 

Kommunen ska årligen förbättra sitt kostnadsläge 

Nämndens mål: 

Avtalstrohet ska öka 

Årsprognos 
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Analys 

Kommunen har en avtalstrohet på ca 80 % hittills i år. Tekniska avdelningen, som har 
flest inköp på SBN har en avtalstrohet på 95%. Övriga avdelningar har en lägre 
avtalstrohet men även betydligt färre inköp. Älvkarleby kommun har en mycket hög 
avtalstrohet i förhållande till de flesta av de kommuner som ingår i Inköp Gävleborg. 
Utbildningsinsatser har gjorts om hur man köper in varor vilket hjälpt till att nå målet. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  Andel avtalstrohet   75 

Analys 

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

25.3 Uppföljning och analys av investeringar 

Den totala investeringsbudgeten uppgick till 309 mnkr (264 mnkr för Tallmoprojektet). 
Förbrukat är 104 mnkr. Stora projekt förutom Tallmon är asfaltering av gator och vägar, 
åtgärder vid Dragmossen, säkerhetsanpassning av kommunhus, byte 
ventilationsaggregat Sörgärdets skola samt renovering fasad, våtrum utrymningsvägar 
mm i ishallen. Stora projekt som inte har påbörjats i år är ventilation Bodaskolan och 
renovering av Rotskärsbron. Anledningen till att man avvaktat med Bodaskolan är att 
det ska utredas hur Bodaskolan ska användas i framtiden Byte till led-armaturer på 
vägbelysningen pågår och slutförs 2019. Även inköp av städmaskiner pågår. 
Dragmossens resterande budget på 4,2 mnkr lyfts till 2019 för utförande av salixodling. 

För pågående projekt och projekt som utförs nästa år, flyttas budget över till år 2019 
med totalt 203 mnkr (därav 174 mnkr för nybyggnad av äldreboendet på Tallmon). 

Som synes ovan har hela investeringen för Tallmoprojektet budgeterats under året fast 
stora delar ska förbrukas 2019. Detta gör att det ser ut som att vi investerat mycket 
mindre än budget. 

Då fastighetsförvaltartjänsten varit vakant och att ny förvaltare inte fanns på plats kom 
inte alla investeringar igång i tid. Det har  i många fall även varit svårt att få tag på 
entreprenörer. 

Många projekt har genomförts under senare delen av året med gott resultat. Med den 
nuvarande planeringen för framtiden samt att organisationen på tekniska avdelningen 
har arbetat in sig kommer inventeringsarbetet flyta på. 

Exploateringsprojekt 

Den totala budgeten för exploatering uppgick till 12,1 mnkr, därav 11,3 till Liljebacken 
och 800 tkr till Älvkarleö Stationssamhälle (9 tomter). Förbrukat är 1,6 mnkr för 
Liljebacken där arbetet med infrastrukturen har påbörjats. Antal bokade eller sålda 
tomter där är 9 stycken i etapp 1. 

Investeringar (tkr) 

Projekt Investeringar (tkr) Årsbudget 2018 Utfall         2018 Avvikelse mot 
årsbudget 

 Kultur och Fritid 1 270 48 1 222 

  Teknisk chef  271 987 90 967 181 020 

  Park & gator  12 389 3 882 8 507 

  Driftverksamhet  1 507 717 790 

 Fastighetsförvaltare 20 227 8 511 11 716 
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Projekt Investeringar (tkr) Årsbudget 2018 Utfall         2018 Avvikelse mot 
årsbudget 

 Övergripande administration 1 500 148 1 352 

 Summa nettoinvesteringar 308 880 104 273 204 607 

Exploatering (tkr) 

Projekt Exploaterig (tkr) Årsbudget 2018 Utfall         2018 Avvikelse mot 
årsbudget 

 Liljebacken 11 300 1 630 9 670 

 Älvkarleö bruk 800 0 800 

 Summa nettoinvesteringar 12 100 1 630 10 470 

25.4 Uppföljning av uppdragen 

25.4.1 Attraktiv Kommun 

Uppdrag Status 

Nytt vård- och omsorgsboende  Pågående. 

Kommentar 

Arbetet pågår enligt beslutad planering. Byggnationen av Tallmovägen 8-10 pågår och anslutningen till Tallmovägen 6 förbereds. 
Renoveringen av tak och fasad på Tallmovägen 4-6 pågår. Tidsplanen följs i sin helhet och inga ekonomiska avvikelser har 
rapporterats. Planering och uppföljning av projektet fortlöper med ett mycket bra samarbete mellan Tekniska avdelningen och 
Vård och Omsorg. 

25.5 Väsentliga händelser 

Övergripande administration 

Arbetet med att starta upp en serviceavdelning från årsskiftet 2019 är genomfört.  
Städavtalet med extern leverantör är uppsagt och vi kommer att ha lokalvård i egen regi 
från årsskiftet. 

Bygg och Miljö 

Ett nytt system är inhandlat och kommer att hjälpa oss att bli mer digitaliserade och 
bland annat ge oss förutsättningar att arkivera digitalt. Detta har gjorts i samarbete med 
Tierps kommun. 

Ett förslag till ny digital översiktsplan har tagits fram och varit ute på samråd under 
våren/sommaren. Förslaget till översiktsplan har fått stor uppmärksamhet bland annat 
genom deltagande på webbseminarium hos Boverket och SWECO samt seminarium 
hos SKL och länsstyrelsen. 

Bygg- och miljöavdelningen bemannade kommunens tält under Fallens dag i juni. 
Temat var "Bygga- och Bo". Budskapet var lediga tomter, bygglovsrådgivning och 
samråd kring förslaget till översiktsplan. Ca 400 personer deltog i tävlingarna som 
anordnades i kommunens monter. 

Kultur och Fritid 

Biblioteket har ökat ytterligare i antalet besök vilket medför ökad arbetsbelastning. Den 
stora ökningen beror till stor del av den stora tillströmningen av barn/ungdom som sökte 
sig till biblioteket och använder det som träffpunkt vilket gör att en hög ljudnivå råder. 
De som besöker biblioteket och önskar ett lugn framför klagomål och lämnar ibland 
biblioteket. Även besöksantalet på fritidsgården Träffen har ökat och fredagskvällarna är 
mycket populära med upp till 100 besök under en kväll. 
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Bibliotekets lokal användes som förtidsröstningslokal till valet under perioden 25 
augusti-9 september. Totalt förtidsröstade 3 017 personer på biblioteket. 

Avdelningen har gjort nio ansökningar om externa bidrag och samtliga har beviljats. 
Den största ansökan beviljades med 400 tkr av Kulturrådet för projektet "Stärkta 
bibliotek". Biblioteket kommer i projektet att arbeta för kapprumsbibliotek på förskolor i 
de södra kommundelarna för att öka tillgängligheten på böcker för barn. "Stärkta 
bibliotek" är också en satsning på integration, språkcafé och andra aktiviteter kommer 
att erbjudas utöver ordinarie öppettider. Projektanställningar kommer att göras och är 
medräknat i ansökningarna. Språkcafé erbjöds på prov vid fyra tillfällen under våren 
inför ansökan. Det var välbesökt och mycket uppskattat. 

Kultur och fritid har under året beviljats medel för ett stort antal sökta bidrag av externa 
medel. Stor del av sommarlovsaktiviteterna finansierades helt av detta. 
Antalet kulturella aktiviteter på Tallmon kunde även utökas rejält under hösten då region 
Uppsala beviljade en ansökan riktad för kultur i vården. 

I samarbete med Region Uppsala, KRO, Regionbiblioteket, Länsslöjden från 
Upplandsmuséet och Upplandsstiftelsen visades Konstkuben på Rullsand under sju 
veckor i sommar. 15 olika aktiviteter som slöjd, konstworkshop och berättande, 
fågelskådning och barnboksläsning arrangeras i anslutning till KUBen. Ett lyckat och 
välbesökt konstprojekt. 

Tekniska avdelningen 

Vårfloden bidrog till en översvämning under viadukten vid resecentrum i april. 
Händelsen bidrog till att Trafikverket tillsammans med kommunen ska ta fram en plan 
på förbättringsåtgärder. 

Arbetet med att byta ut kommunens all gatubelysning till LED armaturer pågår och 
nattsläckningen avslutades den 1 september. 

Vid E4 norrgående innan Dragon Gate har en "Välkommen till Älvkarleby" skylt satts 
upp. En skylt som ska välkomna besökare till kommunen. 

Tallmons stora byggetapp för ett nytt vård och omsorgsboende har påbörjats och 
byggnationen följer tidsplanen. 

En försäljning av byggnaderna på campinganläggningen i Älvkarleby har skett och ny 
ägare tillträdde vid årsskiftet. 

Marma Skola inklusive förrådslokalen på 500m2 har rivits. Den äldre delen av Tallmon 
har rivits inför nybyggnation. Tillkommande lokalytor under året är skolbodar på Rotskär 
på ca 600m2 och kontorslokaler på Roosvägen på ca 195m2. 

För att tydligt minska energiförbrukningen i kommunens lokaler har ett flertal åtgärder 
gjorts. Byte av 6 stycken ventilationsaggregat, ny belysning i Rotskär sporthall, 
fastighetsgruppens arbete med inställningar och optimeringar av värmesystem. Det har 
skapats bättre arbetsmiljö för lärare och elever i 6 st klassrum genom att byta till nya 
undertak och ny belysning. 

Under året har planen för bostadsområdet Liljebacken antagits. 9 st tomter är 
förtidsteckande innan ens tomterna är färdiga att bebygga. 

25.6 Internkontroll 

Inga större avvikelser är inrapporterade utifrån beslutad Internkontrollplan. 
Kontanthanteringen på vissa avdelningar har varit bristfällig och ändring av rutiner har 
skett där det funnits behov 
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Arbetet med kommunens nya internkontrollplan är påbörjad för att vara implementerad 
till 2020. 

25.7 Framtiden 

Övergripande administration 

Vaktmästeriservice och Verkstad och service har varit två enheter men är sedan maj 
2018 sammanförd till 1 enhet och ingår i den serviceenhet som startar upp 1 januari 
2019. Kosten kommer från 1 januari 2019 att flyttas över till serviceavdelningen och 
byter då namn till måltidsservice. 

Under året kommer avdelningen att arbeta aktivt med samverkan mellan enheterna för 
att uppnå ett effektivt arbetssätt med god service och kostnadseffektivitet. 

Bygg och Miljö 

För framtiden gäller ett fortsatt arbete med samverkan och digitalisering för att övertid 
säkra en effektiv och hållbar myndighetsutövning och samhällsbyggnadsprocess. 

Lokalbehovet kommer att ses över för att möta nya arbetssätt. 

Kultur och Fritid 

Biblioteket har beviljats bidrag av Kulturrådet för tre olika projekt inom "Stärkta 
bibliotek". Två av projekten är påbörjade och kommer att fortgå även nästa år. Det är 
kapprumsbibliotek på några förskolor i södra kommundelarna och ökad integration på 
biblioteket. 

Projektet att bygga upp ett bibliotek på Tallmon startar upp 2019 och beräknas vara 
klart vid invigningen i höst. 

Att flytta fritidsgården till en mer centralt placering i Skutskär kommer under våren att 
utredas. 

Under våren 2019 kommer en digital App med information om Laxöns historia att 
lanseras. Informationen kommer att ses och läsas via mobiltelefon då man på plats 
besöker Laxön. 

Byggandes av läktare, förråd och omklädningsrum på Sörgärdets sporthall kommer 
troligtvis att påbörjas under 2019. Efterlängtat av föreningarna i Älvkarleby. 

Tekniska avdelningen 

Avdelningen kommer att kompetensutvecklas inom områden upphandling, digitalisering, 
ny teknik och drift och skötsel kommande år.  Mål och uppdrag visar på ett behov av 
kompetenshöjning inom dessa områden 

Det nya vård & omsorgsboendet på Tallmon kommer att ställa högre krav på drift och 
skötsel. Därför pågår ett arbete med att förbereda avdelningen inför driftsättning av 
boendet 2019. 

Närmast i tiden ligger utveckling av Boda skolan för att erbjuda personal och elever en 
bra studie- och arbetsmiljö. Beroende på ökat elevantal kan skolan behöva byggas ut 
på några års sikt. I första skedet kan bodar behöva installeras. Rotskärsskolan F-6 
behöver troligtvis kompletteras med en utbyggnad för att ersätta de bodar som finns 
från och med 2018. 

I mitten av mars kommer  reparationen av Rotskärsbron att starta. Bron kommer att 
repareras mellan mars- oktober och får konsekvenser för trafikflödet på bron. Trafiken 
till och från Rotskär styrs upp via trafikanordningar under tiden som broarbetet pågår. 
Entreprenören kommer att reparera bron i 2 etapper, norra sidan respektive södra 
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sidan. 

Nya vägen på Stationsängen i Älvkarleö Bruk beräknas ha byggstart under sommaren 
2019, och samägs med Vattenfall och Gästrikevatten. Breddningen av Kopphusvägen 
och sen utbyggnaden av vägen ut till tomterna i Liljebacken kommer ske under våren/ 
sommaren. 

En mindre "Fickpark" kommer att anläggas i Älvkarleby, en systerpark till den som finns 
idag i Skutskär. Arbetet med att byta ut det befintliga belysningsnätet till LED pågår och 
kommer att slutföras under 2019-2020. 
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Utbildnings- och omsorgsnämnden 

26 Ekonomisk rapport utbildning- och omsorgsnämnden totalt 

Total Utfall Budget Avv.mot budget 

INTÄKTER    

Avgifter och bidrag -73 762 -53 958 19 804 

Försäljn vht/entreprenad -3 441 -4 006 -565 

Övriga intäkter -12 543 -20 560 -8 017 

Summa intäkter -89 746 -78 524 11 222 

KOSTNADER    

Personalkostnader 302 266 290 175 -12 091 

Bidrag 14 211 14 958 747 

Köp av verksamhet 127 589 110 747 -16 842 

Hyres- och interna kostnader 51 973 50 325 -1 648 

Förbrukning material/inv 11 250 13 283 2 033 

Övriga främmande tjänster 16 565 9 904 -6 661 

Övriga kostnader 20 202 22 237 2 035 

Summa kostnader 544 056 511 629 -32 427 

DRIFTRESULTAT 454 310 433 106 -21 205 

Avskrivning 1 452 1 465 13 

VHT NETTOKOSTN 455 762 434 571 -21 191 

26.1 Resultat på verksamhetsnivå, totalt utbildning- och 

omsorgsnämnden 

Resultat på verksamhetsnivå Utfall Budget 
Avv. mot 
budget 

Övergripande 7 096 7 672 576 

Satsningar nämnden 1 308 5 872 4 564 

Utbildningsverksamhet 207 535 198 913 -8 623 

Kostverksamhet 13 533 15 010 1 477 

KunDa, vuxenutbildning etc 9 556 10 254 698 

Individ- och familjeomsorg 62 769 49 490 -13 279 

Vård och omsorg 153 966 147 360 -6 606 

Summa 455 763 434 571 -21 193 

Förklaringar: "Övergripande": politiska ersättningar (möten etc), personalkostnader (förvaltningsledning & medicinskt ansvarig 
sjuksköterska), övergripande avtal. "Satsningar nämnden": medel för verksamhetsutveckling med långsiktig ekonomisk effekt, 
ursprungligen gängse besparingskrav, ett krav kommunfullmäktige beslutade om att ta bort under 2018. 

 

26.1.1 Analys totalt utbildning- och omsorgsnämnden 

Generellt om nämndens utfall 2018 

Nämndens resultat för 2018 är ca - 21, 2 miljoner kronor. De största underskotten finns 
inom Individ- och familjeomsorgen (-13,3 milj), Utbildningsverksamheten exkl KunDa    
(-8,6 milj) och Vård och omsorg (-6,6 milj). Underskottet blev omfattande trots att 
besparingskravet 5,9 miljoner togs bort under året och att kostverksamheten visade ett 
positivt resultat på ca 1,5 miljoner. Nedan anges utfallet i tusen kronor (tkr). 
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26.1.2 Ekonomisk analys på verksamhetsnivå (övergripande 

administration, vård och omsorg, individ- och familjeomsorg samt 

kost)  

Individ- och familjeomsorgen 

Resultat på verksamhetsnivå Utfall Årsbudget 
Avv. mot 

årsbudget 

Övergripande IFO 5 032 5 250 218 

Barn & familj 37 142 22 123 -15 019 

Försörjningsstöd 12 229 12 514 286 

Nätverkshuset 4 507 4 287 -220 

Biståndsbedömarenheten 5 900 5 199 -701 

Ensamkommande -2 041 117 2 158 

Summa 62 769 49 490 -13 278 

Nätverkshuset är kommunens öppenvård: missbruk, boendestöd, stöd funktionsnedsättningar 
Alla siffror anges i tusen kr (tkr) 

Vård och omsorg 

Resultat på verksamhetsnivå Utfall Årsbudget 
Avv. mot 

årsbudget 

Övergripande vård och omsorg 3 306 3 607 302 

Särskilt boende 50 376 47 887 -2 489 

Ordinärt boende 58 530 51 216 -7 314 

Funktionshindradeomsorgen 25 250 27 704 2 454 

Hemsjukvård/Rehab 16 504 16 946 442 

Summa 153 966 147 360 -6 605 

Särskilt boende = vård- och omsorgsboenden: det egna, Tallmon, samt 31 köpta platser Pukslagarvägen Gävle 
Ordinärt boende = hemtjänstgrupper (3 st) för boende/brukare i det egna hemmet 
Funktionshindradeomsorgen = två verksamhetsgrupper (personlig assistans, daglig verksamhet socialpsykiatri) 
Alla siffror anges i tusen kr (tkr) 

 

Övergripande administration 
Övergripande administrationen har ett omfattande överskott inom posten "satsningar 
nämnden" (+ 4 564 tkr). Syftet var att satsa på verksamhetsutveckling med långsiktig 
ekonomisk effekt. Skälet till att verksamheterna inte sökte medlen bedöms vara att det 
under lång tid varit lågt fokus på långsiktigt utvecklingsarbete och alla verksamheter 
bedömde inte hinna på grund av mer prioriterade kortsiktiga åtgärder.  Medlen har 
främst använts av hemtjänsten: nytt arbetssätt för att väsentligt sänka kostnadsläget, 
förbättra för brukare och medarbetare. Företagshälsovården visade högre kostnader än 
budgeterat, främst på grund av lokalutredning inom hemtjänsten. 

Individ- och familjeomsorgen 
Följande enheter: barn och familj (inklusive vuxenärenden, missbruk etc), bistånd, 
öppenvården/nätverkshuset (inklusive verksamheten ensamkommande), 
försörjningsstöd. 

Utfallet 2018 för Individ- och familjeomsorgen var väsentligt högre än budget, ett 
underskott på - 13 279 tkr.  Kostnaderna är också mycket höga i nationella jämförelser. 

Nettokostnadsavvikelser och jämförbara kommuner 
Den senaste statistiken för så kallade standardkostnader finns från 2017. 
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År 2013 2014 2015 2016 2017 

Älvkarleby kommun, Individ- & familjeomsorg, över standardkostnader (%) 54,1 88,8 30,9 37,1 32,1 

Liknande kommuner, Individ- & familjeomsorg, över standardkostnader (%)   17,4 27,4 17,1 

 

Källa: Kolada (kommuner och landstingsdatabas) 

Ovanstående siffror visar att verksamheten har legat över 30 % över standardkostnader 
de fem senast redovisade åren. Redovisning för 2014 var kostnaderna uppe på 88,8 % 
över. Statistiken visar att liknande kommuner också ligger högt över 
standardkostnaderna. Älvkarleby kommun har 16 030 tkr/år högre kostnader än Hylte 
kommun. 

Största avvikelserna under 2018: De största avvikelserna i förhållande till budget är 
främst inom barn- och familjeenheten (-15 019 tkr). Verksamhetens kostnader (37 142 
tkr) beror bland annat på dåliga förutsättningar för verksamheten under delar av året: 
brister i ledning och styrning, och avsaknad av vissa kompetenser. Kompetensbrist har 
krävt socionomkonsulter för att klara rättssäkerheten, med höga kostnader som följd. 
Placeringskostnaderna hade kunnat vara lägre med fler interna familjehem, 
omförhandlade avtal för placeringar och andra förebyggande åtgärder. De totala 
kostnaderna för placeringar blev 23 600 tkr under 2018, och för socionomkonsulter var 
kostnaden 4 200 tkr. Skälen till att enheten inte arbetat med långsiktiga åtgärder är att 
det under lång tid saknats rätt kompetenser, inte funnits en systematiskt och långsiktigt 
arbetssätt att vidta rätt åtgärder inom enheten och att öppenvården inte kunnat bistå 
med rätt åtgärder, samtidigt som verksamheten löpande får (många komplexa) 
inkommande ärenden som också kräver skyndsam handläggning. Det har även varit 
chefsvakans och sjukskrivningar. 

Öppenvården/Nätverkshuset har ett underskott på ca -220 tkr. Främsta skälet till 
underskottet var att ett antal insatser för familjer med kognitiva svårigheter bedömdes 
krävas, utöver vad som budgeterats. Främst gäller det verksamhet inom "samverkan 
utveckling föräldraskap", SUF. Dessutom har handledning krävts. 

Försörjningsstöd har ett överskott (ca + 290 tkr); utbetalningar av ekonomiskt bistånd 
har minskat under året. Främsta anledningen bedöms vara ett omfattande samarbete 
för förebyggande åtgärder, bland annat med Näringsliv, arbetsmarknad och integration 
(NAI). Det har lett till att fler än tidigare har fått praktikplatser, samt att flertalet invånare 
har fått arbete via extratjänst genom arbetsförmedlingen. 

Biståndsenhetens negativa resultat (ca -700 tkr) beror främst på det nya 
färdtjänstavtalet, som inneburit ökade kostnader med ca 600 tkr under året. 
Ansökningar om bostadsanpassning har ökat under året, dock har budgeten 
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överskridits marginellt. Det framgår inte om skälet till detta är att färre ansökningar 
beviljas  eller om typen av anpassningar kostar mindre. 

Enheten för ensamkommande barn visar ett positivt resultat (+2 158 tkr). Det främsta 
skälet bedöms vara att enheten i ett tidigt skede påbörjat ett väl anpassat 
omställningsarbete utifrån situationen i omvärlden. Nämndens hem för vård eller 
boende, HVB, ställdes tidigt om till ett så kallat stödboende. Det framgångsrika arbetet 
har inneburit att kostnader har minskat i takt med att verksamhetsbehoven minskat. 
Dessutom blev intäkterna högre än vad var känt vid ingången av året, bland annat 
genom en överklagan som kommunen tidigare gjort. Ytterligare ett skäl till överskottet är 
överförda medel från 2017. 

Vård och omsorg 
Följande verksamheter: hemtjänst, vård- och omsorgsboende (boendeplatser, 
växelvård/korttidsboende), funktionshindradeomsorg (t.ex. gruppboenden, personlig 
assistans, boendestöd), HSL (insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen, rehabilitering) 

Vård och omsorg gör ett omfattande negativt resultat: - 6 605 tkr. Det största 
underskottet återfinns inom hemtjänsten, "ordinärt boende" (- 7 314 tkr) och vård- och 
omsorgsboendet, "särskilt boende" (-2 489 tkr). Funktionshindradeomsorgen visar ett 
överskott på + 2 454 tkr. Det finns även överskott inom hemsjukvården/rehabilitering 
(+442 tkr) och den övergripande administrationen (+302 tkr). Det finns även en 
omfattande intäkt på grund av en verksamhet blivit debiterad för mycket i hyra under 
året. 

För att vidta rätt åtgärder för att komma tillrätta med det höga kostnadsläget inom främst 
hemtjänsten tog nämnden extern hjälp med analysen under 2018. Det omfattande 
underskottet bedöms vara låg nyttjandegrad (% brukartid), många insatser med mycket 
korta besök, brister i hur tiden planeras ut, samt dålig samordning mellan grupperna och 
brister i planering. Bristerna  har också bidragit till höga vikarie- och 
sjukskrivningskostnader.  Flertalet brukare med behov av dubbel bemanning påverkar 
också kostnaderna. Det har även identifierats ett antal merkostnader till följd av 
korttidsenhet inte kunnat ta emot brukare som planerat. Dagverksamheten för personer 
med demenssjukdom har utökats (+ 800 tkr). 

Kostnadsjämförelse med liknande kommuner 

  

Källa: Kolada, kommun- och landstingsdatabas 



Älvkarleby Kommun, Årsredovisning övergripande 2018 74(114) 

Ovanstående tabell visar Älvkarleby kommuns kostnader i jämförelse med liknande 
kommuner. Tabellen visar att kommunen bedriver en dyrare hemtjänst motsvarande 
mellan 18 357 och 31 650 tkr/år. Varje brukare kostar ca 87-150 tkr mer än jämförbara 
kommuner 

Funktionshindradeomsorgen visar ett positivt resultat (+2 454 tkr), vilket främst beror 
på väl planering av verksamheten, samt intäkt från Region Uppsala i samband med en 
utvecklad samverkan kring ett så kallat "yngre SoL-ärende", som handlar om beslut 
enligt socialtjänstlagen där barn riskerar att bli kvar lång tid på sjukhus. Kommunen får i 
aktuellt ärende inte en intäkt från Försäkringskassan. Tack vare ett samverkansavtal 
med Region Uppsala, delar kommun och region på kostnaderna. Även kostnaderna för 
externa utförare inom personlig assistens gör ett positivt resultat. Denna stabilitet inom 
enheten har funnits trots att enheten haft en chefsvakans och nytillträdda gruppledare 
inte kunnat fokusera på att bygga upp den långsiktiga planeringen i tillräcklig 
omfattning, även med risk för sjuktal, vilket inte drabbat enheten. 

Vård- och omsorgsboende - särskilt boende 
Skälet till underskottet (-2 489 tkr) är att det inte bedömts möjligt att minska 
bemanningen enligt budget.  Skälet till detta är att fler personal krävts utifrån arbetsmiljö 
och säkerhet, samt ett antal brukare med dubbel bemanning och dygnet runt-
förstärkning. Förstärkning har även krävts på korttidsenheterna av samma skäl. Det har 
fortsatt varit en hög sjukfrånvaro. Verksamheten har under året saknat personal på 
ledningsnivå, vilket lett till att samordnare tagits in. Det har krävts ökad bemanning 
nattetid, utifrån lagkrav (om att inte lämnas obevakad mer än 15 minuter), för att svara 
på larm (i snitt 70 larm per natt) och för planerade besök. 

HSL & rehab, verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 
Hemsjukvård och rehabilitering fick ett överskott på + 442 tkr. Skälet är en välplanerad 
verksamhet, att en planerad samordnartjänst besatts ur befintlig grupp,  samt 
besparingar genom ändrat arbetssätt och beställning av material, dock omfattande 
hjälpmedelskostnader. Överskottet har åstadkommits trots ökat antal insatser. 

Kostverksamhetens överskott (+ 1 477 tkr) beror på ett överskott på 1 000 tkr för 
livsmedel och 500 tkr för personalkostnader. Lägre kostnader för personal beror på att 
en vakant tjänst tillträde senare än planerat samt en mycket bra planering mellan 
förskolan och köken. Den samordningen minskade vikariekostnaderna till 45 tkr, från att 
föregående år varit 135 tkr. Livsmedelskostnaderna blev ca 1000 tkr lägre än beräknat, 
bland annat på grund av att kostnadsökning på 10 - 15 % för nytt livsmedelsavtal 
uteblivit. 2018 och trots att det var en omfattande ökning av elever.  

Antal barn, elever, vuxna och boende  2018: elever och vuxna årskurs F-9 850 
personer, barn och vuxna i förskolan 570 personer, boende på Tallmon 47 personer,  
frukost och mellanmål till ca 300 fritidsbarn. 
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26.1.3 Ekonomisk analys på verksamhetsnivå (utbildning)  

Resultat på verksamhetsnivå Utfall Årsbudget Avv. mot årsbudget 

Skolchef    

Övrigt 10 163 11 282 1 119 

Interkommunala 70 895 64 165 -6 730 

Förskola    

Norra 16 718 15 527 -1 191 

Södra 15 457 13 760 -1 698 

Boda 17 657 18 608 950 

Grundskola    

Bodaskolan 13 702 12 565 -1 137 

Sörgärdet 14 580 15 120 540 

Rotskär 41 594 39 770 -1 824 

    

Elevhälsan 4 669 5 894 1 225 

Kulturskolan 2 093 2 213 119 

Projekt utbildning 6 10 4 

Utbildning exkl KunDa 207 534 198 914 -8 623 

KunDa 9 556 10 254 698 

Summa utbildning inkl KunDa 217 090 209 168 -7 925 

Skolchefens "övrigt" = det som finns direkt under skolchefen, exklusive gemensam barnomsorg, grundskola, gymnasium. 
Interkommunala ersättningar = den kommunen betalar till andra (kommuner eller friskolor): barnomsorg, grundskola, gymnasium 
samt skolskjutsar 
 
Förskoleområden med följande förskolor: 
- norra = Ekbacken, Jungfruholmen (samt en personalpool-grupp) 
- södra = Tallbacken, Sörgärdet, Skärgården, Marma 
- Boda = Trillingboda, Vinkelboda, Boda 
 
Rotskär = Rotskär 6-9, Rotskär F-5, Särskola 

 

Driftsresultatet blev -7,9 mkr. Skälet till underskott är främst interkommunala 
ersättningar, fler antal grundskoleelever (ca 15) som inte går i kommunens skolor samt  
mer kostnader inom interkommunala för gymnasiet.  

De interkommunala kostnaderna ökar och visar sig i takt med de anvisningar till andra 
skolor utanför kommunen och de som redan är placerade i andra kommuner, främst 
gymnasiet. För att kunna veta om en elev ska gå på en skola eller ha rätt till det så har 
vi idag rutinen där SYV och skolchefen kontrollerar att varje enskilt beslut eller yttrande 
från andra kommuner granskas innan beslut.  

Andra orsaker som bidrar till underskottet är personalkostnader för bland annat 
förberedelseklass där inte migrationsmedel täcker hela den kommunala kostnaden, 
lärarlönesatsningen från 2017 där återbetalning av statsbidrag har fått gjorts, 
skolskjutsar som beror på att nytt avtal dubblerar kostnaderna, moduler på Rotskär, 
justering av ersättning till Älvboda friskola för åren 2013-2018 samt ökade ersättningar 
till friskolan på grund av underskott 2018.  

Förskolor gemensamt Norra, Södra, Boda. 
Total årsbudget 47,8 mkr, utfall 49,8 mkr. Resultat avvikelse mot årsbudget -1,9 mkr. 

Utökning av en femte avdelningen på Ekbackens förskola som ej var budgeterad ger 
underskott. Förskolorna har haft höga personalkostnader på grund av hög sjukfrånvaro 
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där resurser har tillsats med hjälp av vikarier. Barn i behov av särskilt stöd har ökat , 
arbetssättet med tidig upptäckt gör att behovet av assistenter/resurser medföljer och att 
det påverkar ekonomin negativt. Förskolorna har 15-25 timmars vistelsetid med tillägg 
avgift för de 10 timmar utöver de lagstadgade 15 timmarna inom ramen för allmän 
förskola, dock bidrar detta till högre kostnader bemanningsmässigt. Utifrån statistik 
kommer inte barnantalet att öka som skulle ge något märkbart ökat behov på 
kommunens förskolor. Förskolan har hög andel utbildad personal, ca 80 %, det medför 
en något högre personalkostnad. 

Åtgärder 

 Ökad och förbättrad planering och samordning av vikarier, om befintlig personal 
används mer flexibelt utifrån verksamhetens behov minskar vikariebehovet.  

 Ett verktyg som beskriver korttidssjukfrånvaron har tagits fram av förvaltningen 
som beskriver frånvaron enhetsvis. Verktyget kommer att användas av chefer 
med stöd av HR (arbetsmetod) samt skolchef. Syftet är att sänka 
korttidssjukfrånvaron. 

Grundskolor gemensamt 
Total årsbudget 67,5 mkr, utfall 69,8 mkr. Resultat avvikelse mot årsbudget -2,4 mkr. 

Gemensamt för grundskolorna var att budget -18 gav snävare budgetramar vilket bidrog 
till att underskott från årets början följde med året ut. En ökning av elever med behov av 
särskilt stöd har ökat vilket bidragit till att öka antalet elevassistenter där det många 
gånger går en lärare per elev. Särskolan på Rotskär har dubblerat antalet elever, vid 
årets början var det 5 elever; nu är det 10 stycken. Då särskolan ställer stora krav på att 
täcka de behov som medförs i verksamheten bidrar det till stor lärartäthet, beroende på 
grad av behov. Detta bidrar till kostnadsökning. 

Åtgärder: 

 Skolorna kartlägger behoven av lärarvikarier och utreder om det finns 
överanställning. 

 Fortsatt medvetet budgetarbete där kostnadseffektivitet och genomtänkta beslut 
blir ledande. 

 Strävan att hålla prognoserna uppdaterade utifrån verksamhets behov. 

Elevhälsan 
Total årsbudget 5,9 mkr, utfall 4,7 mkr. Resultat avvikelse mot årsbudget 1,2 mkr. 

Ett överskott har genererats i budget pga av att tjänster varit obesatta, och pga av att 
statsbidrag (Ökad jämlikhet) använts under 2018, och täckt en del av de kostnader 
elevhälsan har (logoped, inköp av psykolog och specialpedagog), samt använts för 
utbildningsinsatser för personal. Det gör att personalbudget uppvisar ett överskott, samt 
att utbildningsbudget inte använts fullt ut. Huvudman söker statsbidrag för 2019 som 
ska stärka elevhälsan. 

Kulturskolan 
Total årsbudget 2,2 mkr, utfall 2,1 mkr. Resultat avvikelse mot årsbudget 100 tkr mkr. 
Kulturskolan är avgiftsfri. Kulturskolechef har arbetat 80 % under -18. Återhållsamhet 
inköp samt ringa inköp bidrar till budget i balans. 

Kunda 
Total årsbudget 9,6 mkr, utfall 10,3 mkr. Resultat avvikelse mot årsbudget 0,7 tkr. 
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27 Målanalys 

Målområde: 

27.1 Attraktiv Kommun 

Kommunfullmäktiges mål: 

Medarbetardialogen ska utvecklas och leda till ökad delaktighet och 

inflytande för alla medarbetare. 

Nämndens mål: 

Bra arbetsmiljö 

Årsprognos 

 

Analys 

Medarbetarundersökning 
Nämndens mål bedöms inte vara uppnådda. Nästa undersökning görs 2020. Målet är 
ett snitt på 4,0 inom hållbart medarbetarengagemang (alla områden och 
verksamheter,). Nämndens resultat våren 2018 visade endast lägre värde inom 
"utvärdering": "Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt". Skälet 
bedöms vara att det påbörjade systematiska arbetet ännu inte fått genomslag, delvis på 
grund av att tillräcklig tid inte avsatts för tydligt målarbete och att ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbetet inte prioriterats, samt att det inte skapats förutsättningar för 
chefer att arbeta systematiskt. Nämndens verksamheter och stödfunktioner utanför 
nämnden är inte tillräckligt samkörda. 

Resultat 2018 

 

   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  

Hållbart 
medarbetarengagemang, 
HME 

   

Analys 

Mätningen för hållbart medarbetarengagemang genomförs 2020. Analysen är dock att områdena inte skulle vara uppnådda om 
mätningen gjordes idag. 

Mål: snitt på 4,0 inom alla områden som ingår i hållbart medarbetarengagemang. Mätningen under januari 20198. Nästa mätning 
2020. Frågorna är: Motivation: 1) Mitt arbete känns meningsfullt. 2) Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. 3) Jag ser fram 
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emot att gå till arbetet. Ledarskap: 4) Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser. 5) Min närmaste chef visar 
förtroende för mig som medarbetare. 6) Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete. Styrning: 7) Jag är 
insatt i min arbetsplats mål. 8) Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt. 9) Jag vet vad som förväntas av mig i 
mitt arbete 

Kommunfullmäktiges mål: 

En minskad sjukfrånvaro ska vara fokus för alla verksamheter. 

Nämndens mål: 

Sjukfrånvaron får inte överstiga 6% 

Årsprognos 

 

   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  
Totala sjukfrånvaron i 
nämnden 

 7,87 6 

Analys 

Det finns en omfattande variation mellan olika verksamheter och även mellan verksamheternas enheter. Inom Individ- och 
familjeomsorgen varierar sjuktalen mellan 2,64 % och 15,6 %. Den högsta siffran återfinns inom en liten enhet med 
långtidssjukskrivning, där i övrigt sjuktalen är låga. Inom verksamheten ensamkommande barn är sjuktalet över 11 %. Några 
förklaringar kan vara att enheten varit föremål för omställning under året. (måste klicka in och kolla). Inom vård och omsorg ligger 
särskilt boende högt (11,8 %)  och hemtjänstgrupper ligger mellan 8,35 % och 12,4 %. Kostverksamheten ligger under målet 
(5,62 %). Särskilt stor förändring från tidigare är att chefer har högre  sjuktal än tidigare. 

 
Sjukfrånvaron, exkl utbildning 
Målet 6 % har inte uppnåtts. Skälen bedöms bl.a. vara flertalet vakanser på 
chefsfunktioner, vilket lett till att chefer fått ta ansvar för fler verksamheter. Detta 
bekräftas av statistiken, fler sjukskrivna chefer än tidigare år, se under "administration". 
Det har lett till att systematiskt och förebyggande arbete inte prioriterats. Det framgår via 
fackliga företrädare och chefer att det inte finns förutsättningar för att utföra uppdraget. 
Vissa åtgärder har vidtagits, effekt inte synbar i verksamheterna. Det bedöms finnas 
fortsatt risk för ökade sjukskrivningar. I statistik nedan: små enheter kan ha högt sjuktal 
på grund av enstaka långtidssjuk. 

Total sjukfrånvaro 2018 (exklusive utbildningsverksamheten)
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Total sjukfrånvaro 2018, utbildning 
Nämndens mål på 6 % uppnås inte, utbildning sjukfrånvaro, totalt, landar på 6,97%. 
Förskolorna står för den största delen av sjukfrånvaron. Skolchef och HR har valt att 
lägga arbetet på de som är långtidssjukskrivna och skapa förutsättningar för dessa att 
komma tillbaka till arbetet. Resultatet av arbetet kommer att visa sig under 2019. 
 

Målområde: 

27.2 Långsiktig och hållbar utveckling 

Kommunfullmäktiges mål: 

Minskad arbetslöshet och minskat ekonomiskt utanförskap. 

Nämndens mål: 

Höja utbildningsnivån 

Årsprognos 

 

Analys 

Målvärdet 185,7 uppnåddes under 2018. Meritvärdet blev 213,5.  

Specifika insatser där stöd för elever uppmärksammats har gett goda studieresultat. I 
vissa fall dubblering av lärare i klassrum, elevassistenter där behov uppstått. Rektorer 
och förskolechefer har jobbat mot uppsatta mål med högre måluppfyllelse som mål. 
Årets avgångsnior har haft relativt jämna resultat genom sin skolgång där resultaten 
från nationella prov från åk 3 till 9 speglar en jämn studienivå vilket kan förstärka teorin 
om pedagogisk medvetenhet hos lärare och chefer. Resultaten ser ut att höjas år -19. 
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Vi har idag ca 70-75 % utbildade lärare i vår verksamhet vilket ligger i paritet med riket. 
En fungerande elevhälsa kan också bidra till högre resultat - elevhälsan kommer att 
utökas med fler resurser under -19. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  

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

185,6 213,5 185,7 

Nämndens mål: 

Öka praktikplatser 

Årsprognos 

 

Analys 

Antalet praktikplatser som förvaltningen ställt till förfogande till Näringsliv, 
arbetsmarknad och integration (NAI) har ökat från föregående år. Skälet till detta är en 
tydligare samverkan med NAI, för att kunna bidra till att fler får möjlighet till utveckling 
och därmed öka chanser att bli anställningsbara. NAI har arbetat med tydlig förankring 
och ökad förståelse, vilket bedöms ha lett till att fler chefer haft en större benägenhet att 
erbjuda platser. Grundskolorna har en som sagt beprövad modell för 
praktikanskaffande, IM på Kunda har god beläggning praktikplatser. Vi har en utvecklad 
modell som fungerar bra. 

Kommunfullmäktiges mål: 

Kommunens verksamheter ska arbeta för att förebygga ohälsa och socialt 

utanförskap 

Nämndens mål: 

Minskat antal avhopp från gymnasiet 

Årsprognos 

 

Analys 

KAA-resultat #jagmed (Kommunens aktivitetsansvar) 

Av det totala antalet ungdomar har vi gjort aktiva insatser för 49 ungdomar. För 22 
ungdomar har projektets insatser inneburit att de valt att fortsätta sina studier på 
respektive program, 4 ungdomar har varit permitterade under delar av läsåret och har 
under den tiden haft sysselsättning/stöd via KAA. Samtliga har återupptagit sina studier 
nästkommande höst. 

För flertalet deltagare har resultatet inneburit att de fått rätt stöd för att kunna fortsätta 
studera på sitt program eller återgå till studier i någon form. Det i sin tur bidrar till ökad 
självkänsla och framtidstro. De som inte återgått till studier har fått möjlighet till 
sysselsättning via KAA som i flera fall resulterat i jobb. 
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   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  Antal avhopp  6 5 

Analys 

Under ht -18 har totalt 6 ungdomar avbrutit sina studier på nationellt program. 

Fördelningen är 2 elever från varje årskurs. 5 avhopp beror på psykisk ohälsa, 1 för att prova en sportkarriär. 

Enligt skollagen ska en hemkommun löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som 
har fullgjort sin skolplikt, men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har 
fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande 
utbildning. 

Nämndens mål: 

Minskad ogiltig frånvaro grundskolan 

Årsprognos 

 

Analys 

Ingen statistik har kunnat tas fram. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  Antal ogiltig frånvaro    

Kommunfullmäktiges mål: 

Arbetslösheten ska minst halveras till 2020 baserat på 2016 års siffror 

Nämndens mål: 

Tidiga och förebyggande insatser inom individ- och familjeomsorgen 

Årsprognos 

 

Analys 

Det finns flera skäl till att barn återaktualiserats i högre grad än tidigare. Ett bidragande 
skäl är att barn- och familjeenheten sett behov av att gå igenom ärenden på nytt, för att 
säkerställa den rättssäkerhet som visat sig brustit under 2018. Återaktualiseringar kan 
minska med förebyggande insatser. Enheten har varken haft resurser eller utarbetade 
arbetssätt för att utveckla det arbetet. Skälet till att försörjningsstöd har goda resultat 
bedöms bero på att fler insatser varit förebyggande, delvis tillsammans med Näringsliv, 
arbetsmarknad och integration, såväl som ett utvecklat internt arbetssätt. Skälet till att 
fler så kallade "vuxenärenden" återaktualiserats bedöms bero på samma skäl som 
barnärenden. 
 

   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  

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

77 44 76 

  

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

78 78 77 
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   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  

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

84 47 83 

  

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

75 60 74 

Målområde: 

27.3 God service 

Kommunfullmäktiges mål: 

Vi ska höja utbildningsnivån i kommunen 

Nämndens mål: 

Vi ska höja utbildningsnivån i kommunen 

Årsprognos 

 

 

   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  

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

 86,49  

Analys 

Älvkarleby kommun Rotskär 7-9 får utfallet 86,49 % vilket är bättre än liknande kommuner. 

Målvärdet på 72 % nås och resultatet kan bero på flera olika anledningar som kommer att presenteras i kvalitetsrapporten från 
skolchef. Trenden påvisar en ökad nöjdhet hos eleverna sedan mätning 2016 där resultatet var 72 %.  

  

Elever i åk 5: Jag är nöjd 
med min skola som helhet, 
positiva svar, andel (%) 

 88,75  

Analys 

Målet uppnås med ökning från 65 % till 89 %, det är bättre än riket och liknande kommuner. 

  

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

78,57 76,19  

Analys 

Vi ligger nära rikssnittet, då vi inte har något eget gymnasium blir påverkan inför gymnasiet och dess resultat vårt arbete med 
grundskoleeleverna och förbereda dem inför högre studier. 

  

Elever i åk 5: Skolarbetet 
gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer, 
positiva svar, andel (%) 

 72,5  

Analys 

Vi tangerar rikssnittet och uppfyller målet sedan 2017 på 57 %. 

  

Elever i åk 5: Jag har 
studiero på lektionerna, 
positiva svar, andel (%) 

 81,25  

Analys 

Målvärdet uppnås, målvärde 2017 var 58 %, resultat 2018 81 %. 

  
Elever i åk 5: På 
lektionerna är vi elever 

 75  
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   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

med och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter, positiva svar, 
andel (%) 

Analys 

Målvärdet uppnås, målvärdet 2017 var 59 %, resultat 2018 75%. 

  

Elever i åk 9: I min skola 
respekterar elever och 
lärare varandra, positiva 
svar, andel (%) 

 81,08  

Analys 

Målvärdet uppnås (81 %) och trenden sedan 2016 där resultatet var 50 % är uppåtgående. 

Adekvat arbete med likabehandlingsgrupp ger goda effekter. 

Fotnot: Det var 87% av elever i årskurs 5 och lika stor andel i årskurs 9 som svarade på enkäten 

Kommunfullmäktiges mål: 

Omsorgen ska präglas av ett hälsofrämjande synsätt med individen i fokus 

Nämndens mål: 

Hälsotillståndet och det hälsofrämjande arbetet ska förbättras 

Årsprognos 

 

Analys 

Målområdet gäller äldreomsorgen 

En anledning till försämrade resultat är nybyggnationen av vård- och omsorgsboende. 
Köket har rivits och under året har mat levererats från annat kök. Maten har också 
serverats tidigare än tidigare, mindre tid har kunnat läggas på aktiviteter och även brist 
på acceptabel utemiljö har satt begränsningar, förändringar som kan ha påverkat 
allmänupplevelsen. 

Försämring av skötersketillgång är i realiteten inte en försämring. Tillgång är densamma 
som tidigare år. Skälet till lägre siffror är att metoden vid insamlingen blir missvisande 
för totala resultatet: stickprov olika dagar. Att allmänna hälsotillståndet bedömts sämre 
av brukarna bedöms vara att brukarnas hälsotillstånd de facto är sämre. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  

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

61 44 62 

Analys 
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   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

 

Färre sociala aktiviteter har erbjudits under året, främst på grund av begränsade möjligheter i tid och på grund av att yttre miljö 
varit sämre under ombyggnation. Vissa aktiviteter såsom underhållning har genomförts, vilka dock inte ingår i statistiken. 

  

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

76 67 77 

Analys 

 

Statistiken är missvisande. Analysen visar att exakt samma bemanning gällt för 2018 som för 2017 och att siffran skiljer sig åt 
kan förklaras med den metod som Socialstyrelsen använder för insamlingen av data. 

  

Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg -
 hälsotillstånd, andel (%) 

30 23 31 

Analys 

 

Skälet till att upplevt allmänt hälsotillståndet förändrats är att brukarnas reella hälsotillstånd också har försämrats, med fler så 
kallade "multisjuka". 

Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Enkäter 2018, Socialstyrelsen. "Särskilt boende" motsvarar Älvkarleby kommuns 
vård- och omsorgsboende Tallmon. Termen särskilt boende kommer från Socialtjänstlagen. Statistiken gäller kommunens boende i 
egen regi, d.v.s. inte de platser kommunen köper från Gävle. 

Frågorna & svarsalternativen 

 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Svar: mycket gott/ganska 
gott/någorlunda/ganska dåligt/mycket dåligt 
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Kommunfullmäktiges mål: 

Kost som tillagas och serveras av kommunen ska vara hälsosam och 

anpassad till rätt person och i rätt tid. 

Nämndens mål: 

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

Årsprognos 

 

Analys 

Målområdets uppföljning gäller äldreomsorgen 

En anledning till försämrade resultat är nybyggnationen av vård- och omsorgsboende. 
Köket har rivits och under året har mat levererats från annat kök. Maten har serverats 
tidigare på dagen än tidigare. Det kan ha bidragit till en mindre positiv upplevelse, både 
av mat och för matsituation. Ett flertal aktiviteter pågår som på sikt ska leda till att 
andelen som uppger att maten smakar mycket bra eller ganska bra ökar. Dessa 
bedöms få effekter då boendet står klart och nya arbetssätt blivit inarbetade. 

   Mätetal Utfall T3 2017 Utfall T3 2018 Målvärde 2018 

  

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

   

Analys 

Uppföljning inte tillgänglig för 2018. Utifrån en helhetsbedömning uppnås troligen inte målet. Se mer information nedanstående 
mål. 

  

Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg -
 maten, andel (%) 

75 55 76 

Analys 

 

Skälet till väsentligt försämrade resultat bedöms vara att det varit förändringar av arbetssätt med anledning av att köket på vård- 
och omsorgsboendet varit stängt under året och hanteringen skett på ett annorlunda sätt, t.ex. med leveranser från annat kök. 
Nytt kök finns på plats från oktober 2019. 

Frågor och svarsalternativ 

 Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig stund på dagen? ja, 
alltid/oftast/ibland/sällan/nej, aldrig/vet inte, ingen åsikt 

 Hur brukar maten smaka? mycket bra/ganska bra/varken bra eller dåligt/ganska 
dåligt/mycket dåligt 



Älvkarleby Kommun, Årsredovisning övergripande 2018 86(114) 

28 Uppföljning och analys av investeringar 

Investeringsmedel för vård och omsorg, samt Individ- och familjeomsorgen var avsatta 
främst för planerade lokalinvesteringar. Det har våren 2017 kommit omfattande kritik 
och risk för vite efter inspektion från Arbetsmiljöverket när det gäller hemtjänstens 
lokaler, dock har kommunen inte en lösning för Individ- och familjeomsorgen. För de 
verksamheterna har flertalet säkerhetsrisker identifierats, såväl som lokaler som gör att 
nämnden inte kan leva upp till sekretesskrav: lyhördhet mellan rum, samt att 
brukare/klienter får passera personalens fikarum vid besök. Med anledning av att inga 
lokaler kunnat erbjudas förvaltningen har heller inte investeringsmedel använts. 

Investeringar (tkr) 

Projekt Investeringar (tkr) Årsbudget 2018 Utfall         2018 Avvikelse mot 
årsbudget 

 Utbildningsverksamhet 500 596 -96 

 Vård och omsorg & Individ- och familjeomsorg 500 0 500 

 Summa nettoinvesteringar 1 000 596 404 

29 Uppföljning av uppdragen 

29.1 Attraktiv Kommun 

Uppdrag Status 

Ökat samarbete mellan skola och företag  Försenad 

Kommentar 

Skola bransch/företag har ett utvecklat arbete där praktik både ur skolans perspektiv samt ur branschperspektiv ger goda 
förutsättningar för arbete och fortsatta studier. 

29.2 Långsiktig och hållbar utveckling 

Uppdrag Status 

Fler utbildningar anpassade till behoven i kommunen  Avslutad 

Kommentar 

 Bygga ut vårdutbildningarna med fler kurser på vuxenutbildningen. 

 Öka kursutbudet utifrån marknadsbehov för högre anställningsbarhet. (vux) 

Lärcentra Älvkarleby Kommun förslag utveckling vux: 

Människor ska kunna utvecklas och deras kompetens ska kunna svara upp mot efterfrågan på arbetsmarknaden. För att det ska 

vara möjligt behövs en bra pedagogisk infrastruktur, och ett utbud av utbildningar som är anpassade till arbetsmarknadsbehovet 

och efterfrågan från vuxna studerande. Tillgång till utbildning nära individen, såsom lärcentrum, behöver därför främ jas” 

(regeringskansliet Publicerad 07 september 2017). 
 

Älvkarleby kommun är en liten kommun med hög ungdomsarbetslöshet, med en arbetarkultur där medborgarnas utbildningsnivå 

är låg och överlag en obefintlig studievana. Därtill kommer att vi har många nyanlända med väldig låg utbildningsnivå som 

behöver individuella lösningar för att studera utefter studiebakgrund. Vår kommun har identifierat Lärcentra som ett viktigt verktyg 

att möjliggöra för alla medborgare i kommunen att studera på alla nivåer, som matchar länets kompetensförsörjningsbehov på ett 

bättre sätt än tidigare.  
 

För att bredda rekryteringen till högre utbildning krävs ett mer flexibelt system för utbildningar på alla nivåer, för att möjliggöra att 

fler ska kunna studera vidare. Detta kräver ny teknik, nya typer av studieplatser, flexibla lokaler och olika typer av stödfunktioner 

för att få fler att klara grundkraven till de högre utbildningarna eller klara sina studier. Det måste bli möjligt att lättare kunna 

kombinera arbete och studier, läsa mer svenska samtidigt som man påbörjar en yrkesutbildning samt öka genomströmningen för 

distansstudier. Det räcker dock inte att starta utbildningar. Vi behöver också få elever till dessa utbildningar. Forskningen visar att 

erbjuda utbildning närmare hemorten främjar lusten till att vidareutbilda sig och gör också att avhoppen blir färre. 
 

Att bli sedd, bekräftad och finnas i ett sammanhang där man även saknas om man inte dyker upp, är viktigt för alla människor. 

Alla som studerar på distans har samma behov, men om man förblir passiv i hemmet, är det stor risk att man vid hinder och 

motgångar riskerar att ge upp. Om man kan träffa andra i liknande situation, som kan stötta på olika sätt, är chansen större att 

man fullföljer sina studier, trots att det stundtals är riktigt tufft för de flesta. Lärcentrum är en fysisk plats som kan uppfylla detta, 
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Uppdrag Status 

om det finns en bra studiemiljö och teknisk utrustning att låna, samt viss teknisk support.       

Fördelar: 

 Fler får möjlighet att studera på eller nära hemorten. 

 Elever kommer att ges möjligheter att studera tillsammans med andra som läser samma eller liknande utbildningar. 

 Genom att skapa en bra funktionell lokal med attraktiva studieplatser kommer fler att stimuleras till att börja studera 

och få förutsättningar att klara dessa. 

 Fler kommer få möjligheten att tillhöra ett socialt sammanhang i sina studier. 

 Ökat samarbete mellan kommunerna i Gävleborgs Län samt Högskola och Universitet, vilket bidrar till fler 

distansutbildningar 

 Personal kan samarbeta för att dela kunskap över kommungränserna som resulterar i högre antal elever som klarar 

sina studier. 

 En resurs som studiecoach på Lärcentrum som används för att ge ökat stöd i lärandet. 

 Man kommer, via studiecoachen erbjuda personliga digitala möten med specifikt stöd, för att kunna klara sina studier. 

 Möjlighet att kunna skriva tentamen vardagar, kvällar och helger. 

Ökad samverkan mellan olika verksamheter, inom kommunen och externt  Försenad 

Kommentar 

Ökad samverkan har skett inom flera områden, främst internt. Särskilt när det gäller 

 kostverksamheten & berörda verksamheter 

 försörjningsstöd & näringsliv, arbetsmarknad och integration 

 barn och familj & öppenvården/nätverkshuset 

 biståndsenheten & verkställare inom vård och omsorg 

 förvaltningen & tekniska avdelningen (främst lokalfrågor) 

 Skola & nätverkshuset 

 Skola/arbetsmarknad & integration 

  

Extern samverkan: flertalet områden eftersatta på grund av vakanser inom nämndens områden, dock 

 vård och omsorg & flertalet verksamheter inom Region Uppsala 

29.3 God service 

Uppdrag Status 

Ökat antal hälsofrämjande insatser  Försenad 

Kommentar 

Vilka hälsofrämjande insatser som ska följas har inte tagits fram under året. 

Verka för trygg och säker skolskjuts till och från skolan  Försenad 

Kommentar 

Krav för ökad trygghet och säkerhet i samband med skolskjutsar formulerades i underlaget inför upphandling. Detta gjordes i 
samråd med Inköp Gävleborg. 

 Skolverket har uttalat att kommunen fritt får organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt med beaktande av 
bland annat trafikförhållandena. Elever kan hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser i hemmets respektive skolans 
närhet. Rätten till skolskjuts innebär inte att skolskjutsen ordnas från bostadsadressen till den plats där utbildningen 
bedrivs eller att skolskjuts måste anpassas till varje elevs skoltider. I det enskilda fallet ska kommunen särskilt beakta 
elevens funktionsnedsättning och om behov finns hämta eleven vid elevens hem.  Ibland har en elev, med hänsyn till 
sina personliga förhållanden, särskilda skäl att få gå i en skola som anordnas av en annan kommun än 
hemkommunen. Om eleven måste övernatta i skolkommunen har hon eller han rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga 
bostaden och den plats där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever som bor i 
kommunen. Även den här rätten gäller för elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Det är den 
kommun som anordnar utbildningen som också ska anordna skolskjutsen. Kommunens kostnader för detta ska 
ersättas av elevens hemkommun. 

30 Väsentliga händelser 

Vård och omsorg, Individ- och familjeomsorgen & kostverksamheten 

 Inspektionen för vård och omsorg riktade stark och omfattande kritik kring 
flertalet områden inom Individ- och familjeomsorgen. Det resulterade i flertalet 
och mycket omfattande åtgärder inom den verksamheten, vitesföreläggande 
verkställdes inte. 
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 Genom Arbetsmiljöverkets inspektion av nämndens verksamhet, har kommunens 
övergripande brister kring systematiskt arbetsmiljöarbete tydliggjorts, 
vitesföreläggande verkställdes inte.  

 Verksamheten för ensamkommande barn har helt avvecklat det boende i 
Älvkarleby som öppnade under 2015, vilket inneburit väsentliga 
omställningsåtgärder.  

 Ändrad tillämpning av lagstiftning kring assistansbehov har under 2018 bidragit 
till större ansvar för kommunen, dock med god samverkan mellan Region 
Uppsala och länets kommuner för att behålla brukarens fokus.  

 Kostverksamheten: utökad bemanning i kök Boda och Sörgärdet från 
höstterminen 2018, samt att Ekbackens förskola utökat med en avdelning från 
januari 2018. 

 Flertalet chefsvakanser. 

 Om- och nybyggnation vård- och omsorgsboende: påverkar boendemiljö och 
arbetsmiljö för verksamheten. 

 Återgång till extern utförare inom hemtjänsten: stor påverkan arbetsmiljö & 
brukarupplevelse, samt behov av flertalet omställningar kring förändrade 
arbetssätt. 

 Hemtjänstens omfattande utredning och påbörjade utvecklingsarbete för ökad tid 
med brukare, bättre arbetsmiljö och bättre nyttjade resurser.  

Utbildning 

 Då brist på lokaler sedan en längre tid uppstått på Rotskärsskolan togs beslut på 
utökning med moduler. Resultatet blev fem moduler som idag är fulltecknade för 
undervisning. Dessa är på treårs kontrakt och kan avslutas därefter om behov 
inte finns. Detta ger oss även möjligheten att bygga om eller renovera befintliga 
lokaler. 

 Två nya rektorer har anställts, en på KunDa samt Rotskär F-6. 

 Det systematiska kvalitetsarbetet har förbättrats i och med det digitala verktyget 
Stratsys där chefer samt skolchef sätter de mål ska uppnås och följas upp. 

31 Internkontroll 

Vård och omsorg, Individ- och familjeomsorgen & kostverksamheten 
Alla internkontrollpunkter har inte följts upp under året. Flertalet avvikelser har 
framkommit, många inom arbetsmiljöområdet. Flertalet av avvikelserna bedöms  bero 
på bristande rutiner och i många fall brister i efterlevnad av rutiner. Det senare bedöms 
bero på att det inte finns systematik kring hur kommunen samlar avvikelser, analyserar 
avvikelser för att identifiera vad som är systemfel och vad som behöver hanteras med 
enskilda individer. 

Uppföljningen av ett antal kontrollpunkter har inte på tillfredsställande sätt fångat de 
brister som finns. Det tydliggjordes under året av Inspektionen för vård, med 
sammanfattande och omfattande kritik kring brister inom rättssäkerhet och bemötande. 
Arbetsmiljöverkets inspektion bekräftade brister inom systematik att analysera och följa 
upp kommunens arbetsmiljöarbete. 

Utbildning 
Systematiken kring hur skyddsombud ska arbeta både på enheter och i helhet har 
variationer där vi kan se att översyn och förtydligande ska bidra till säkrare 
arbetsplatser. 
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32 Framtiden 

Kommunens ekonomi de kommande åren och de omfattande kostnadsökningarna då 
vård- och omsorgsboendet står klart, kräver omfattande och långsiktigt hållbara beslut. 

Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorgen behöver identifiera möjligheter inom 

digitalisering, både för att utveckla arbetssätt för att kunna arbeta mer förebyggande 

och för att kunna möta framtida behov. 

Övergripande behöver nämnden skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö, med 
rimlig arbetsbelastning och rimliga förväntningar. Vissa delar kan nämnden komma 
tillrätta med genom hur verksamheten leds, prioriteras och organiseras, andra delar 
handlar om kommunens helhetssyn kring motsvarande frågor och hur stödresurser 
används. 

Övergripande pågår en översyn över förvaltningsorganisationen. 

Individ- och familjeomsorgen  
Prioritet för verksamheten är att åstadkomma stabilitet, genom fokus på rättssäkerhet 
och god arbetsmiljö. Bland annat handlar det om att rekrytera rätt kompetenser och att 
följa en långsiktig plan för att behålla kompetenser som behövs. Utöver det pågående 
arbetet kommer extern kompetens att bidra med en analys av hur verksamheten 
behöver utvecklas när det gäller insatsmix (t.ex. andel av förebyggande 
verksamhet/öppenvård, interna/externa familjehem), samt vilka kompetenser som 
krävs, på kort och lång sikt. 

Det är tydligt att det är rimligt med väsentliga kostnadsminskningar. Effekt bör ses om 
ett år, men omfattande effekt om tre till fem år. Analysen visar att enheten behöver 
systematik och stabilitet i ledarskapet, samt rätt kompetenser för att: minska kostnader 
för socionomkonsulter, minska placeringskostnader, öka antalet interna familjehem. 
Den viktiga konsekvensen är att komma tillrätta med rättssäkerhet. 

Kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen bedöms höga i nationella jämförelser. 
Den senaste statistiken för så kallade standardkostnader finns från 2017. De siffrorna 
visar att enheten har legat över 30 % över standardkostnader, åren innan låg 
verksamheten ännu högre. Det ser klart rimligt ut att kunna genomföra omfattande 
besparingar. Älvkarleby kommun har 16 030 tkr/år högre kostnader än Hylte kommun. 

Kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd ligger relativt bra till i nationella 
jämförelser. Det förebyggande arbetet behöver fortsätta, t.ex. samarbete med 
Näringsliv, arbetsmarknad och integration (NAI), såväl som stabilitet inom gruppen. 
Även om kommunen ligger bra till i den nationella jämförelsen ser nämnden att 
mätetalen är viktiga att följa, eftersom en förbättrad effekt kan påverkas ytterligare 
genom att fler blir anställningsbara genom förebyggande insatser, samverkan med fler 
aktörer, samt påverkas på sikt av hur utbildningsverksamheten lyckas. 

Vård och omsorg 
Prioritet för framtiden är att säkerställa stabilitet inom verksamhet med rätt 
kompetenser, för att kunna driva utvecklingsarbete som ger de effekter kommunen 
behöver: god arbetsmiljö och väl använda ekonomiska medel. 

Effekter av utvecklingsarbetet inom hemtjänsten ska märkas under 2019 och ytterligare 
effekter kommande åren. Det är inom hemtjänsten de största ekonomiska avvikelserna 
finns, i förhållande till liknande kommuner. Älvkarleby kommuns hemtjänst bedriver en 
dyrare hemtjänst motsvarande ca 18 400– 31 700 tkr/år. Under hösten tog förvaltningen 
extern hjälp för analys och åtgärder. Dessa förankrades i nämnden vilket även 
resulterade i beslut om mål för den så kallade "nyttjandegraden". Den ska vara så hög 
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som möjligt, för att minimera tid som inte är direkt till gagn för brukaren. Det har under 
2018 även framkommit ytterligare övergripande skäl till underskott inom vård och 
omsorg: inte tillräcklig samordning, helhetssyn och långsiktighet kring verksamhets- och 
budgetarbete. 

Viktigt för framtiden är även att säkerställa en bra start för verksamheten i det nya vård- 
och omsorgsboendet, så att bemanning är ändamålsenlig. 

Förändrade behov 
Kompetensförsörjning 

 rätt kompetenser inom individ- och familjeomsorg 

 omfattande rekryteringsbehov för att öppna upp egna vård- och omsorgsboende 
Tallmon 

Lokalkostnader: 

 kända väsentligt ökande:1) nya vård- och omsorgsboendet Tallmon 2) 
korttidsboende barn/unga med LSS-beslut, Skärboda (ökad årskostnad ca 300 
tkr) 

 okända kostnader men kända behov:1) hemtjänsten 2) individ- och 
familjeomsorgen 

 kända behov, inte merkostnad 1) rehabiliteringsenheten från 2020, Tallmon, 
minskar kostnad totalt (intäkt för Tallmon) 

Enligt underlag inför beslut nytt vård- och omsorgsboende framgår  en markant ökning 
av behovet av särskilda boendeplatser från 2020, vilket fortsätter att öka till och med 
2030. Idag köper kommunen 31 platser i Gävle.  Ingen plats köps efter 2019-10-11. 
Statistiska centralbyråns (SCB) prognos för antalet äldre i kommunen visar att den stora 
ökningen sker 2020. I åldersgruppen 70 år och äldre är ökningen totalt 211 personer 
mellan åren 2015 och 2020, 1502 till 1713 personer. Av dessa 211 personer är 20 
personer över 80 år, den grupp där vårdbehoven är som störst. 

Övriga kända kostnadsökningar 

 färdtjänstavtalet, ökat: opåverkbart, upphandlat 

 socialjouren via Uppsala: fördyrat, eventuellt möjligt påverka på sikt 

 arbetsledare i jour, Uppsala kommun, eventuellt möjligt påverka på sikt 

Utbildning 
Älvkarleby kommuns utbildningsverksamhet kommer att arbeta för en skola för alla där 
likvärdig utbildning står som ledord. Det innebär att vi ska höja meritvärden och skapa 
förutsättningar för våra elever att utvecklas och att se sin potential för naturlig 
progression. Fortbildning för pedagogisk personal kommer att bli viktig då vi står inför 
några år av problem med att få tag i behöriga lärare, detta kan komma att ställa högre 
krav på den verksamhet vi har idag. 
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33 Ekonomiska sammanställningar 

33.1 Redovisningsprinciper 

Lagar och normgivning  

Årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) med 
undantag för det som redovisas under 
rubriken ”Avvikelse från 
redovisningsprinciper”. 

Generella principer  

Intäkter redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras kommunen och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp 
varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och 
skulder har upptagits till 
anskaffningsvärde där inget annat anges. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter 
har skett enligt god redovisningssed. 
Värdering av kortfristiga placeringar har 
gjorts post för post till det lägsta av verkligt 
värde och anskaffningsvärdet. 

Jämförelsestörande poster  

Jämförelsestörande poster särredovisas, 
när dessa förekommer, i not till 
resultaträkningen. Som 
jämförelsestörande betraktas poster som 
är sällan förekommande och överstiger 10 
mnkr. 

Intäkter  

Investeringsbidrag tas fr.o.m. 2010 upp 
som förutbetald intäkt och redovisas bland 
långfristiga skulder och periodiseras över 
anläggningens nyttjandeperiod. 

Skatteintäkter  

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

Kostnader  

Avskrivningar  

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

Avskrivningstider  

Följande avskrivnings tider tillämpas 
normalt i kommunen: 

 Byggnader och tekniska 
anläggningar 10 – 50 år 

 Fordon, maskiner och inventarier 3 
– 15 år 

Avskrivningsmetod  

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

Gränsdragning mellan kostnad och 
investering  

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

Finansiella tillgångar  

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

Pensioner  

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

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

Sammanställd redovisning  

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

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

Effekterna av koncernföretagens ändrade 
redovisningsprinciper har beaktats i den 
sammanställda redovisningen. Detta 
innebär att bolagen och kommunen 
använder olika redovisningsprinciper. Vid 
övriga avvikelser i redovisningsprinciper 
mellan kommunen och de kommunala 
bolagen är det den kommunala principen 
som används i den sammanställda 
redovisningen. 

Komponentredovisning 

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

Redovisningsmodell  

Nedan beskrivs redovisningsmodellens 
olika delar och sambandet mellan dessa. 

  

 

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

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

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

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

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

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

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

Under avsättningar redovisas avsättning 

för pensioner, omstruktureringskostnader 
m.m. 

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

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

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

Anläggningstillgång  

En tillgång som ska användas permanent i 
verksamheten. t.ex. fastigheter, maskiner 
och bilar. 

Avskrivning  

En kostnad som ska motsvara tillgångens 
värdeminskning. Dessa kostnader för till-
gången fördelas över det antal år som 
avskrivningstiden är vald att ske. En 
maskin som köptes för t ex 100 000 
kronor och avskrivningen sker på fem år, 
blir avskrivningen 20 000 kronor år (100 
000/5). 

Avsättning  

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

Balansräkning  

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

Bokslutsdisposition  

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

Extraordinär intäkt/kostnad  

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

Finansiell  

Betyder att det handlar om pengar och 
dess värde. 

Finansnetto  

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

Intäkt  

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

Kapitalvinst och kapitalförlust  

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

Kassaflödesanalys  

Kassaflödesanalysen visar förändringen 
av likvida medel under året. 

Kostnad  

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

Likviditet  

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

Mnkr  

Miljontal kronor 

Nettokostnad  

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

Nyckeltal  

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

Omsättningstillgång  

Tillgångar som inte är 
anläggningstillgångar, det vill säga 
innehas inte för stadigvarande bruk i 
verksamheten. Istället är det vad som kan 
omsättas/förvandlas till pengar relativt 
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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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33.3 Resultaträkning inkl. koncernen 

Resultaträkning (tkr) 

  Not Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

  2017 2018 2017 2018 

Verksamhetens intäkter 1 120 068 105 031 214 720 201 172 

Verksamhetens kostnader 2 -612 196 -638 466 -685 662 -721 737 

Avskrivningar 3 -17 491 -16 925 -32 902 -33 932 

Verksamhetens nettokostnader  -509 618 -550 360 -503 844 -554 497 

      

Skatteintäkter 4 421 029 427 552 421 029 427 552 

Generella statsbidrag och utjämning 5 109 797 123 980 109 797 123 980 

Finansiella intäkter 6 2 298 2 300 744 1 408 

Finansiella kostnader 7 -1 991 -1 241 -4 991 -3 049 

      

Resultat före extraordinära poster  21 515 2 232 22 735 -4 605 

      

Extraordinära intäkter  0 0 0 0 

Extraordinära kostnader  0 -15 0 -15 

      

Skattekostnader  0 0 -553 321 

      

Årets resultat  21 515 2 217 22 182 -4 299 
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33.4 Balansräkning inkl. koncernen (tkr) 
Balansräkning (tkr)  Not Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

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

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Immateriella 
anlägningstillgångar 8 

2 293 1 758 2 294 1 758 

Materiella 
anläggningstillgångar  

    

Mark, byggn och tekniska 
anl. 9 

286 311 373 432 578 667 722 728 

Maskiner och inventarier 10 7 512 8 592 73 711 10 182 

Finansiella 
anläggningstillgångar 11 

44 932 44 949 39 241 39 527 

Summa anläggningstillgångar 341 048 428 731 693 913 774 195 

      

Omsättningstillgångar      

Exploateringsfastigheter 
m.m. 12 

2 192 3 483 2 192 3 483 

Fordringar 13 29 878 37 576 37 084 51 994 

Kortfristiga placeringar 14 1 100 1 151 1 100 1 151 

Kassa och bank 15 45 621 106 094 107 532 153 322 

Summa 
omsättningstillgångar  

78 793 148 304 147 907 209 949 

      

SUMMA TILLGÅNGAR  419 841 577 035 841 818 984 144 

      

EGET KAPITAL , AVSÄTTNINGAR, SKULDER    

      

Eget kapital      

Ingående värde  146 552 160 499 147 658 160 741 

Reservfond  0 0 70 000 70 000 

Uppskrivningsfond  0 0 412 397 

Balanserat resultat  0 0 97 831 99 377 

Resultatutjämningsreserv  25 967 25 967 25 967 25 967 

Aktieägartillskott  0 0 0 0 

Årets resultat  13 947 2 217 14 614 -4 298 

Summa eget kapital 16 186 466 188 683 356 482 352 184 

      

Avsättningar      

Pensioner 17 46 028 48 536 46 028 48 536 

Övriga avsättningar 18 196 196 2 063 1 164 

Summa avsättningar  46 224 48 732 48 091 49 700 

      

Skulder      

Långfristiga skulder 19 74 937 216 517 288 023 426 627 

Kortfristiga skulder 20 112 213 123 103 149 222 155 633 

Summa skulder  187 150 339 620 437 245 582 260 

      

SUMMA EGET KAPITAL      

AVSÄTTNINGAR, SKULDER 419 841 577 035 841 818 984 144 
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Balansräkning (tkr)  Not Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

      

Ställda panter  Inga Inga Inga Inga 

Ansvarsförbindelser för 
pensioner 21 

205 305 199 549 205 305 199 549 

Borgensförbindelser 22 219 595 216 681 6 108 5 978 

 

33.5 Kassaflödesanalyser inkl. koncernen 

Kassaflöde (tkr) 

  Not Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

  2 017 2 018 2 017 2 018 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

      

Årets resultat  21 515 2 217 31 451 22 182 

Justering för av-/nedskrivningar 3 17 491 16 925 39 449 32 901 

Justering för gjorda/ianspråkt avsättningar 17,18 2 071 2 508 -1 756 3 130 

      

Medel från verksamheten före      

förändring av rörelsekapital  41 077 21 650 69 142 58 213 

      

Ökning (-) minskning (+) exploatering/förråd 12 0 -1 291 4 803 0 

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar 13 12 981 -7 697 8 598 12 869 

Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder 20 -8 594 10 890 9 259 -5 073 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  45 464 23 552 91 801 66 010 

      

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

      

Investering i materiella anläggningstillgångar 8,9,10 -77 282 -104 681 -43 761 -98 540 

Försäljning av mat. anläggningstillgångar 8,9,10 197 90 599 1 324 

Investering finansiella anläggningstillgångar 11 -342 0 9 -342 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -77 428 -104 591 -43 153 -97 559 

      

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

      

Ökning(+) minskning (-) långfristiga skulder 19 24 586 141 580 -49 820 72 152 

Ökning (-) minskning (+) långfristiga fordringar 11 260 -17 -5 282 269 

Utdelning    0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  24 846 141 563 -55 102 72 421 

      

ÅRETS KASSAFLÖDE (inkl kortfr plac)  -7 118 60 524 -6 453 40 872 

      

Likvida medel vid årets början  53 839 46 721 74 213 67 760 

Likvida medel vid årets slut  46 721 107 245 67 760 108 632 

      

Årets kassaflöde enligt balansräkningen  -7 118 60 524 -6 453 40 872 
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33.6  Noter inkl. koncernen, tkr 

Not 1 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Verksamhetens intäkter 2017 2018 2017 2018 

Försäljningsintäkter 1 109 561  1 833 

Taxor och avgifter 17 045 16 605  45 448 

Hyror och arrenden 7 160 7 541  72 858 

Bidrag 86 859 70 519  71 270 

Försäljning av verksamhet och entreprenader 4 564 7 268  7 225 

Försäljning av exploateringsfastigheter 0 0  0 

Försäljning av anläggningstillgångar 3 331 2 537  2 537 

Summa 120 068 105 031 214 720 201 172 

Not 2 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Verksamhetens kostnader 2017 2018 2017 2018 

Produktionskostnader 0 0  -11 160 

Personalkostnader -351 062 -367 221  -381 840 

Bidrag -30 017 -28 337  -28 337 

Köp av verksamhet -125 634 -132 099  -132 099 

Lokalkostnader -35 734 -40 359  -26 656 

Kostnader transportmedel inkl leasing -3 992 -4 488  -6 079 

Förbrukning material/inv -16 241 -15 118  -56 890 

Övriga främmande tjänster -28 986 -30 172  -34 091 

Övriga kostnader -20 529 -20 672  -44 584 

Summa -612 196 -638 466 -685 662 -721 737 

Not 3 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Avskrivningar 2017 2018 2017 2018 

Immateriella anläggningstillgångar -318 -579  -579 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar -14 045 -13 554  -29 738 

Maskiner och inventarier -3 128 -2 792  -3 614 

Summa -17 491 -16 925 -32 902 -33 932 

Not 4 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Skatteintäkter 2017 2018 2017 2018 

Preliminära medel för 2018 422 436 429 506 422 436 429 506 

Preliminär slutavräkning korrigering föregående år 504 -1 381 504 -1 381 

Preliminär slutavräkning innevarande år -1 912 -573 -1 912 -573 

Summa 421 029 427 552 421 029 427 552 
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Not 5 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Generella statsbidrag och utjämning 2017 2018 2017 2018 

Inkomstutjämning 98 284 101 182 98 284 101 182 

Strukturbidrag 328 0 328 0 

Kostnadsutjämning 3 608 8 908 3 608 8 908 

Regleringsavgift -91 1 480 -91 1 480 

Avgift för LSS utjämning -17 081 -16 867 -17 081 -16 867 

Fastighetsavgift 17 016 21 181 17 016 21 181 

Generella bidrag 7 733 8 096 7 733 8 096 

Summa 109 797 123 980 109 797 123 980 

Not 6 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Finansiella intäkter 2017 2018 2017 2018 

Räntor på likvida medel och utlåning 106 950  954 

Utdelning på aktier och andelar 1 358 440  366 

Borgensavgift 694 822  0 

Övriga finansiella intäkter 139 88  88 

Summa 2 298 2 300 744 1 408 

Not 7 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Finansiella kostnader 2017 2018 2017 2018 

Räntekostnader -963 -188  -1 988 

Ränta pensionsavsättning -936 -971  -971 

Dröjsmålsräntor -9 -15  -24 

Övriga finansiella kostnader -82 -66  -66 

Summa -1 991 -1 241 -4 991 -3 049 

Not 8 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

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

Ingående värde 1 031 2 293 1031 2 294 

Periodens investeringar 1 581 43 1581 43 

Avskrivningar -318 -579 -318 -579 

Nedskrivningar 0 0 0 0 

Försäljningar 0 0 0 0 

Utgående värde immateriella tillgångar 2 293 1 758 2 294 1 758 
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Not 9 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

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

Markreserv     

Ingående värde 12 766 15 625  17 134 

Periodens investeringar 2 000 0  0 

Avskrivningar 0 1  1 

Försäljningar -185 -90  -90 

Nedskrivning 0 0  0 

Omklassificering 1 044 1 008  1 008 

Utgående värde 15 625 16 544  18 053 

     

Verksamhetsfastigheter     

Ingående värde 164 331 218 335  222 194 

Periodens investeringar 65 719 98 115  98 115 

Avskrivningar -9 886 -11 008  -11 426 

Försäljningar 0 0  0 

Nedskrivning -1 828 -2 680  -2 680 

Utgående värde 218 335 302 762  306 203 

     

Publika fastigheter     

Ingående värde 37 293 38 716  38 716 

Periodens investeringar 3 655 4 827  4 827 

Avskrivningar -2 232 -2 475  -2 475 

Försäljningar 0 0  0 

Nedskrivning 0 0  0 

Utgående värde 38 716 41 068  41 068 

     

Fastigheter för annan verksamhet     

Ingående värde 2 966 4 295  280 322 

Periodens investeringar 2 470 1 334  9 334 

Avskrivningar -98 -210  -10 684 

Försäljningar 0 0  -89 

Nedskrivning 0 0  -1 044 

Omklassificering -1 044 0  0 

Utgående värde 4 295 5 419  277 839 

     

Exploateringsmark     

Ingående värde 9 340 9 340  9 340 

Periodens investeringar 0 0  0 

Avskrivningar 0 0  0 

Försäljningar 0 0  0 

Nedskrivning 0 0  0 

Omklassificering 0 -1 700  -1 700 

Utgående värde 9 340 7 640  7 640 
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  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

     

Tekniska anläggningar     

Ingående värde 0 0  64 259 

Periodens investeringar 0 0  4 406 

Avskrivningar 0 0  -4 248 

Försäljningar 0 0  0 

Nedskrivning 0 0  0 

Utgående värde 0 0  64 417 

     

Pågående ny-, till- och ombyggnad     

Ingående värde 0 0  10 960 

Periodens investeringar 0 0  -3 452 

Avskrivningar 0 0  0 

Försäljningar 0 0  0 

Nedskrivning 0 0  0 

Utgående värde 0 0  7 508 

     

Summa mark, byggnader och tekniska 
anläggningar     

Ingående värde 226 696 286 310  642 925 

Periodens investeringar 73 843 104 276  113 230 

Avskrivningar -12 216 -13 692  -28 832  

Försäljningar -185 -90  -179 

Nedskrivning -1 828 -2 680  -3 724 

Omklassificering 0 -692  -692 

Summa utgående värde 286 310 373 432 578 667 722 728 

Not 10 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

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

Maskiner     

Ingående värde 2 130 1 547  1 547 

Periodens investeringar 0 314  314 

Avskrivningar -583 -561  -561 

Försäljningar 0 0  0 

Nedskrivning 0 0  0 

Utgående värde 1 547 1 300  1 300 

     

Inventarier     

Ingående värde 6 587 5 491  6 490 

Periodens investeringar 1 455 3 447  3 665 

Avskrivningar -2 539 -2 224  -2 608 

Försäljningar -12 0  2 

Nedskrivning 0 0  0 

Utgående värde 5 491 6 714  7 548 
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  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

     

Bilar och andra transportmedel     

Ingående värde 21 18  959 

Periodens investeringar 0 0  270 

Avskrivningar -3 -3  -458 

Försäljningar 0 0  0 

Nedskrivning 0 0  0 

Utgående värde 18 15  771 

     

Förbättringsutg.annans fastighet     

Ingående värde 0 67  67 

Periodens investeringar 70 0  0 

Avskrivningar -3 -4  -4 

Försäljningar 0 0  0 

Nedskrivning 0 0  0 

Utgående värde 67 63  63 

     

Konst     

Ingående värde 56 388  388 

Periodens investeringar 332 111  111 

Avskrivningar 0 0  0 

Försäljningar 0 0  0 

Nedskrivning 0 0  0 

Utgående värde 388 499   499 

     

Summa maskiner, inventarier m.m     

Ingående värde 8 794 7 512  9 451 

Periodens investeringar 1 788 3 872  4 360 

Avskrivningar -3 125 -2 792  -3 631 

Försäljningar -12 0  2 

Nedskrivningar 0 0  0 

Summa utgående värde 7 444 8 592 73 711 10 182 

Not 11 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

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

Aktier och andelar     

Andel i HBV Förening 40 40 80 80 

Andel i Inera 43 43 43 43 

FSF AB 2 300 2 300 2 300 2 300 

Aktier i Bionär 28 135 28 135 28 135 28 135 

Aktier i AB Älvkarlebyhus 5 000 5 000 0 0 

Älvkarleby Vatten AB 1 1 0 0 

Gästrike Vatten AB 500 500 500 500 

Summor aktier och andelar 36 018 36 018 31 058 31 057 
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  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

     

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     

Skuskärs IF Bandy 0 0 0 0 

Avbet.plan IFO 6 23 6 23 

Kommuninvest 5 543 5 543 5 543 5 543 

Revers Älvkarleby Vatten AB 1 000 1 000 0 0 

Uppskjuten skattefordran 0 0 269 539 

Summor långfristiga fordringar 6 549 6 566 5 818 6 105 

     

Summa finansiella anläggningstillgångar 44 932 44 949 39 241 39 527 

Not 12 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

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

Exploateringsfastigheter     

Ingående värde 2 192 2 192 2 192 2 192 

Investering under året 0 599 0 599 

Försäljning 0 0 0 0 

Omklassificering 0 692  692 

Utgående värde exploateringsfastigheter 2 192 3 483 2 192 3 483 

     

     

Utgående värde exploateringsfastigheter 
m.m. 2 192 3 483 2 192 3 483 

Not 13 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

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

Kundfordringar 3 289 3 269  5 955 

Fordringar hos anställda 26 23  23 

Kortfristig del av långfristig fordran 4 19  19 

Fordringar hos staten 3 818 19 496  24 513 

Andra kortfristiga fordringar 17 45  6 724 

Förutbetalda kostnader 9 745 9 199  9 427 

Upplupna intäkter 12 981 5 465  5 272 

Upplupna ränteintäkter 0 60  60 

Upplupna skatteintäkter 0 0  0 

Summa fordringar 29 879 37 576 37 084 51 994 
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Not 14 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

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

Aktier och andelar 1 098 1 150 1 098 1 150 

Obligationer och förlagsbevis 2 1 2 1 

Summa kortfristiga placeringar 1 100 1 151 1 100 1 151 

Not 15 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

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

Kontantkassa 3 20  20 

Bank 45 617 106 073  153 302 

Summa kassa och bank 45 620 106 093 108 632 153 322 

Not 16 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

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

Ingående värde 146 552 160 499 147 658 160 741 

Reservfond 0  70 000 70 000 

Uppskrivningsfond 0  412 397 

Balamserat resultat 0  97 831 99 377 

Resultatutjämningsreserv 25 967 25 967 25 967 25 967 

Aktieägartillskott 0  0 0 

Periodens resultat 13 947 2 217 14 614 -4 298 

Utgående värde 186 466 188 683 356 482 352 184 

Not 17 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

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

Avsatt till pensioner 35 978 38 621 35 978 38 621 

Avsatt till pensioner förtroende valda 1 274 838 1 274 838 

Avsatt till särskild avtalspension, 
visstidspension 0 0 0 0 

Löneskatt, 24, 26 %, på pensionsavs. enligt 
ovan 8 777 9 077 8 777 9 077 

Summa avsatt till pensioner 46 028 48 536 46 028 48 536 

Not 18 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

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

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 1 157 0 

Moms på förändrad avdragsrätt Ä-byhus 0 0 0 0 

Uppskjuten skatt temporära 
skillnader/underskottsavdrag 0 0 0 765 
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  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Skadeståndsanspråk Älvkarleby vatten 0 0 650 0 

Mätarb. förk. uppesittartid Ä-by vatten 0 0 60 202 

Summa övriga avsättningar 196 196 2 063 1 164 

Not 19 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

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

Kommuninvest 70 650 210 550  418 133 

Periodiserad anslutningsavgift 0 0  2 528 

Skuld för investeringsbidrag 4 287 6 136  6 136 

Upplösning av investeringsbidrag 0 -170  -170 

Summa långfristiga skulder 74 937 216 517 288 023 426 627 

Not 20 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

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

Kortfristig del av långfristig upplåning 8 200 10 000  13 180 

Leverantörsskulder 23 072 38 679  47 953 

Momsskuld 84 106  1 023 

Personalens källskatter, arbetsgivaravgifter 
m.m. 11 568 11 992  12 691 

Skulder till staten 857 172  172 

Övriga kortfristiga skulder 24 32  1 651 

Upplupna löner inkl. personalomkostnader 4 719 4 635  4 799 

Upplupna semesterlöner inkl. 
personalomkostnader 15 973 15 510  16 980 

Upplupen pension individuell del inkl. 
löneskatt 13 903 14 603  14 985 

Upplupna räntekostnader 11 0  101 

Förutbetalda skatteintäkter 3 322 3 866  7 989 

Övriga interimsskulder 30 481 23 508  34 109 

Summa kortfristiga skulder 112 213 123 103 149 222 155 633 

Not 21 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Ansvarsförbindelser pensioner 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 

Ingående pensionsskuld 171 484 165 222 171 484 165 222 

Ränteuppräkning 1 613 1 094 1 613 1 094 

Basbeloppsuppräkning 3 468 2 582 3 468 2 582 

Utbetalningar -8 864 -8 274 -8 864 -8 274 

Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 0 

Aktualisering -1 923 0 -1 923 0 

Övrig post -555 -52 -555 -52 

Ansvarsför. förtroendevald som inte ingår i 
ord. pensionsberäkning 

-1 18 -1 18 

Ansvarsförbindelse per 31 december 165 222 160 590 165 222 160 590 

Löneskatt 24,26 % 40 083 38 959 40 083 38 959 
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Summa ansvarsförbindelser pensioner 205 305 199 549 205 305 199 549 

Aktualiseringsgrad vid beräkning av 
ansvarsförbindelse 

95 % 95 % 95 % 95 % 

Not 22 

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Borgensförbindelser 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 

Kommunala bolag 213 613 210 762 0 0 

Kommunalt förlustansvar 40 % av 
låneskulden 

32 18 32 18 

Bostadsrättsföreningar 5 669 5581 5 669 5 581 

Övriga borgensförbindelser 282 232 282 232 

Fastigo   125 147 

Summa borgensförbindelser 219 595 216 681 6 108 5 978 

Specifikation Not 22 

* Älvkarleby kommun har i februari 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen 
skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 280 kommuner 
som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande 
borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett 
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet 
ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 
medlemskommun lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Älvkarleby kommuns ansvar enligt 
ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick 
kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 404 804 mnkr och totala tillgångar till 
406 323 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 492 mnkr och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 494 mnkr. 

Hantering av kommunens borgensförbindelser 2018 inkl. riskbedömning 

Allmänt 

Älvkarleby kommun har per 2018-12-31 tecknade borgensförbindelser på 216,6 mnkr 
vilket fördelar sig på AB Älvkarlebyhus (150 mnkr), Älvkarleby Vatten AB (61 mnkr), 
Bostadsrättsföreningar (5,6 mnkr), egna hem (0,02 mnkr) samt övriga (0,2 mnkr). 

Kommunen följer löpande utvecklingen av respektive gäldenärs lånehantering för att 
därmed kunna följa upp borgensbelopp mm. 

Riskbedömning 

Kommunen gör följande bedömning av sina borgensförbindelser inför 2018. 

Älvkarlebyhus AB 

Kommunens bostadsbolag ingår idag i kommunkoncernen vilket innebär att 
kommunstyrelsen har en god insyn och kan påverka styrning och ekonomihantering. 
Med anledning av bolagets resultat, likvida situation samt kommunens styrmöjligheter 
anses risken låg att kommunen blir skyldig att infria sina borgensförbindelser. 

Bostadsrättsföreningar 



Älvkarleby Kommun, Årsredovisning övergripande 2018 108(114) 

Under de senaste åren har kommunen inte varit tvungen att infria ingångna 
borgensåtaganden för bostadsrättsföreningar. 

Egna hem 

Även för ”egna hem” som kommunen borgat för, inhämtas uppgifter från kreditgivarna 
för att löpande följa utvecklingen. Kommunen har under senaste åren varit mycket 
restriktiv i att besluta om ytterligare borgensåtaganden. Detta har lett till att 
borgensförbindelserna successivt minskat och nu uppgår till relativt små belopp. 

Nedan följer en specificering av de borgensförbindelser som Älvkarleby kommun har 
idag: 

Gäldenär Beslut Ursprungsbelopp Skuld 2018-12-31 

AB Älvkarlebyhus 
Kf § 361 Dnr 125/05.045  
Kf § 168 Dnr 2015/105 

150 000 149 687 

Älvkarleby Vatten AB 
Kf § 18 Dnr 2015/10.045 
Kf § 12 Dnr 2015/140 

61 000 
7 600 

56 500 
4 575 

Älvkarleby golfklubb Kf §14 Dnr 43/1985 006.387 1 200 232 

HSB BRF 203 Boda Kf § 297 Dnr 257/85 6 909 5 581 

SBAB & AB Balken finans (se 
specifikation nedan) 

  18 

Summa  226 709 216 593 

Ansvarsförbindelser 

Kommunala ansvarsförbindelser för statliga kreditgaranterade bostadslån per 31 december 2018. 

Registrerade kreditgarantier enligt Statens bostadskreditnämnd, BKN 

 Totalt garanterat belopp i tkr 40% av garanterat belopp i tkr 

Egna hem 0 0 

 

Statliga kreditgarantier enligt Statens bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB 

 Totalt garanterat belopp i tkr 40% av garanterat belopp i tkr 

Egnahem 32 13 

Upplupen ränta, indrivningskostnader o d samt ränteskillnadsersättning vid lösen av lån kan eventuellt tillkomma. 

 

Kommunala ansvarsåtaganden för egnahem enligt AB Balken Finans 

 Totalt garanterat belopp i tkr 40 % av garanterat belopp i tkr 

Egnahem 13 5 

Kommunal ansvarsförbindelse skall enligt kreditgarantiförordningen (1991:1924) lämnas 
för kreditgarantier för egnahem och för småhus i bostadsrättsform om dessa beviljats 
räntebidrag enligt förordningen (1991:1993), med vissa undantag. För dessa garantier 
har kommunen i princip ansvar för eventuella förluster upp till 40 procent av den 
utestående skulden vid förlusttillfället. 

Statliga kreditgarantier lämnas av Statens Bostadskreditnämnd (BKN). Systemet med 
statliga kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder trädde i kraft den 1 januari 
1992. Från samma tidpunkt upphörde statligt reglerade bostadslån att lämnas av SBAB. 

Uppgifter om kommunala ansvarsförbindelser för lån lämnade före 1 jan-92 har lämnats 
av SBAB och efter detta datum av BKN. 

 



Älvkarleby Kommun, Årsredovisning övergripande 2018 109(114) 

33.7 Nämndernas resultat, driftredovisning 

Driftredovisning (tkr) 

  Redovisning Avvikelse mot Redovisning Avvikelse mot 

 2017 budget 2017 2018 budget 2018 

     

Revision     

Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader -499 119 595 25 

Nettokostnader -499 119 595 25 

     

Kommunstyrelse     

Intäkter 12 042 1 967 -14 468 3 609 

Kostnader -56 824 5 873 60 987 671 

Nettokostnader -44 782 7 840 46 519 4 280 

     

Samhällsbyggnadsnämnd     

Intäkter 48 601 2 161 -47 513 5 074 

Kostnader -85 035 4 739 87 768 1 542 

Nettokostnader -36 434 6 900 40 256 6 616 

     

Utbildnings-och omsorgsnämnd     

Intäkter 99 357 21 929 -89 746 11 222 

Kostnader -517 090 -25 091 545 508 -32 414 

Nettokostnader -417 733 -3 162 455 762 -21 192 

     

Driftprojekt     

Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 0 0 

Nettokostnader 0 0 0 0 

     

Finansförvaltning     

Intäkter 554 280 5 352 -559 078 -1 690 

Kostnader -33 317 626 13 728 5 175 

Nettointäkter 520 963 5 978 -545 350 3 485 

     

SUMMOR     

Intäkter 714 280 31 409 -710 803 18 215 

Kostnader -692 765 -13 734 708 586 -25 001 

Nettoresultat 21 515 17 675 -2 217 -6 786 
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33.8 Nämndernas investeringar 

Investeringsredovisning (tkr) 

  Redovisning Redovisning Avvikelse mot 

 2017 2018 budget 2018 

Kommunstyrelse    

Utgifter 1 596 1 791 4 909 

    

Samhällsbyggnadsnämnd    

Utgifter 74 425 104 273 204 606 

    

Utbildnings-och omsorgsnämnd    

Utgifter 1 261 596 404 

    

SUMMA NETTOINVESTERINGAR 77 282 106 666 209 419 

Sammanställning över investeringar >500 tkr 

  Redovisning Budget 

 2018 2018 

PROJEKTERING TALLMON 89 504 263 872 

ASFALTERING GATOR O VÄGAR 2 387 2 367 

OMB. SÄKERHETSANP KOM.HUS 1 741 1 552 

KOMMUNAL LEDNINGSPLATS 1 134 1 570 

BYTE VENT.AGG. SÖRGÄRDET SKOLA 1 343 1 756 

ÅTGÄRD RENING LAKVATTEN DRAGMOSSEN 1 334 5 576 

BYTE VENT.AGGR. ROTSKÄRSKOLAN 560 400 

MÅLNING MM FÖNSTER FASAD SÖRGÄRDET 501 1 039 

Exploateringsredovisning (tkr) 

  Redovisning Redovisning Avvikelse mot 

 2017 2018 budget 2018 

Samhällsbyggnadsnämnd    

Älvkarleö Bruk 0 0 800 

Liljebacken 0 1 630 9 670 

SUMMA NETTOINVESTERINGAR 0 1 630 10 470 
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34 Revisionsberättelse 
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35 Kommunfullmäktiges ärenden 2018 

21 februari 2018 

§3  Valärenden 

§4  Anmälan av medborgarförslag 
motioner och interpellationer 
(Medborgarförslag: Om vass och 
annan vattenvegetation som tar 
över Bodaån mer och mer, Dnr 
2018/4. Om en allmän julgran i 
Älvkarleby, Dnr 2018/6. Om 
möjligheter för pensionärer att 
äta lunch i kommunens 
skolmatsalar, Dnr 2018/16. 

§5  Motion om kommunal snöröjning 
i Älvkarleby kommun, Dnr 
2017/88. 

§6  Exploatering av Liljebacken, Dnr 
2018/7 

§7  Revidering - utformning av VA-
taxan, Dnr 2017/130 

§8  Taxor och avgifter Utbildning- 
och omsorgsnämnden 2018, Dnr 
2017/114 

§9  Medborgarförslag om att alla 
över 75 år ska få färdtjänst utan 
särskild prövning, Dnr 2017/120. 

§10 Utredning om kommunal 
serviceenhet, Dnr 2017/84. 

§11 Revidering av fullmäktiges 
arbetsordning, Dnr 2018/8. 

25 april 2018 

§14  Valärenden 

§15  Anmälan av medborgarförslag 
motioner och interpellationer. 

§16  Detaljplan Marma 58:39 och del 
av 58:2, Dnr 2018/14. 

§17 Ombudgetering av 
investeringsanslag från 2017 till 
2018, Dnr 2018/13. 

§18  Revidering - regler för 
allmänpolitisk debatt, Dnr 
2018/29. 

§19  Riktlinjer vid otillåten påverkan 
mot förtroendevalda samt 
handlingsplan kring hot mot 
offentliga sammanträden i 
Älvkarleby kommun, Dnr 
2018/32. 

§20  Förslag till detaljplan för 
Älvkarleö bruk 3:2-3:10 och del 
av 3:1, bostadsändamål, 
Älvkarleö bruk, Dnr 2017/86. 

§21  Bilden av Älvkarleby kommun, 
Dnr 2017/97. 

§22  Årsredovisning 2017 Älvkarleby 
kommun Dnr 2018/24 

§23  Revisionsberättelse, Dnr 
2018/24. 

§24-30 Beviljande av ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen, utbildning- 
och omsorgsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, 

valnämnden och de 
gemensamma nämnderna: 
överförmyndarnämnden, 
lönenämnden, IT-nämnden. 

§31  Ansvarsfrihet för styrelsen i 
Samordningsförbundet, 
revisionsberättelse 2017, 
årsredovisning 2017, Dnr 
2018/35. 

18 juni 2018 

§33  Information om säkerhet kopplat 
till valet. 

§34  Allmänpolitisk debatt 

§35  Sammanfattning av 
allmänhetens frågestund (En 
fråga om varför kommunen inte 
genomför vattenkontroller inom 
vattenskyddsområdet ställdes). 

§36  Valärenden 

§37  Svar på interpellation om 
Älvkarleby kommun har 
kännedom att vattendomar från 
1985 och 1987 inte följs, Dnr 
2018/41. 

§38  Anmälan av medborgarförslag 
motioner och interpellationer 
(Medborgarförslag om att införa 
lagen om valfrihetssystem (LOV) 
för både omvårdnad och hela 
serviceinsatsen, Dnr 2018/42. 
Motion om att Älvkarleby 
kommun bör vara 
sammankallande i 
samrådsgruppen avseende 
åtgärder av älvbotten, Dnr 
2018/61). 

§39  Revisorerna 

§40  Medborgarförslag om en allmän 
julgran i Älvkarleby, Dnr 2018/6 

§41  Medborgarförslag om vass och 
annan vattenvegetation som tar 
över Bodaån mer och mer, Dnr 
2018/4. 

§42  Renovering av Rotskärsbron, 
Dnr 2017/51 

§43 Taxor och avgifter 2018, 
samhällsbyggnadsnämnden, Dnr 
2017/114 

§44  Överföring av resultat, KunDa, 
Dnr 2018/14 

§45  Regional samverkan för 
gemensam vattenproduktion i 
Gävle och Älvkarleby kommuner, 
Dnr 2018/45 

3 oktober 2018 

§47  Sammanfattning av 
allmänhetens frågestund (Svar 
på om kommunens 
vattenprovtagning inom 
vattenskyddsområdet). 

§48  Valärenden 

§49  Anmälan av medborgarförslag, 

motioner och interpellationer. 
(Medborgarförslag om utökad 
gatubelysning i Hyttön, Dnr 
2018/66). 

§50  Ändring av detaljplan för del av 
Gårdskärs by, Dnr 2018/15. 

§51  Motion om förtur i bostadskön för 
personer över 65 som säljer sitt 
hus, Dnr 2017/129. 

§52  Internt försäkringssystem 
revidering, Dnr 2018/67. 

§53  Äska om investeringsmedel för 
att bygga infartsväg, Älvkarleö 
bruk, Dnr 2018/59. 

§54  Revidering av riktlinjer för 
investeringsredovisning, Dnr 
2018/63. 

§55 Riktlinjer för exploateringsredo-
visning Älvkarleby kommun, Dnr 
2018/64. 

§56  Beslut om gemensam IT-nämnd 
för Heby, Knivsta, Tierp, 
Älvkarleby och Östhammar, Dnr 
2016/132. 

7 november 2018 

§57  Val av fullmäktiges presidium 

§58  Val av valberedning 

§59  Valärenden 

§60  Sammanfattning av 
allmänhetens frågestund, (Svar 
på frågan "Varför har ej 
kommunen som 
verksamhetsutövare egenkontroll 
av vattenskyddsområdet 
Kronsågen, enligt kap 26§19 
miljöbalken?") 

§61  Anmälan av medborgarförslag, 
motioner och interpellationer, 
(Medborgarförslag om doftfrihet i 
Älvkarleby kommuns 
verksamheter), Dnr 2018/82. 
(Interpellation med anledning av 
SVT;s program Uppdrag 
granskning och dess avsnitt om 
bluffakturor), Dnr 2018/91. 

§62  Delårsrapport Älvkarleby 
kommun, Dnr 2018/77. 

§63  Arvoden och ersättningar, Dnr 
2018/70. 

§64  Medborgarförslag om möjligheter 
för pensionärer att äta lunch i 
kommunens skolmatsalar, Dnr 
2018/16. 

§65  Säkerhetspolicy, Dnr 2018/71. 

§66  Mål och budget 2019 med 
ekonomisk plan för 2020-2022, 
Dnr 2018/86. 

§67  Skattesats 

§68  Förslag till ändring av detaljplan 
för del av Gårdskärs by -
Gårdskär 25:1 mfl, 
granskningshandlingar, Dnr 
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2018/15. 

12 december 2018 

§69  Sammanfattning av 
allmänhetens frågestund, (inga 
frågor ställdes). 

§70  Valärenden 

§71  Anmälan av medborgarförslag 
motioner och interpellationer 
(Medborgarförslag om 
Skärgårdens förskola i 
Gårdskär), Dnr 2018/100. 
(Medborgarförslag om 
fartdämpande åtgärder längs väg 
291 i Marma), Dnr 2018/102. 

§72  Svar på interpellation om 
programmet Uppdrag granskning 
och dess avsnitt om bluffakturor. 
Dnr 2018/91. 

§73  Sammanträdesplan 2019. 

§74  Inbjudan till nominering av 
ledamöter till styrelsen för 
Kommuninvest ekonomisk 
förening, Dnr 2018/90. 

§75  Hemställan om utökning av 
låneram, Dnr 2018/87. 

§76  Taxor och avgifter 2019 för tillsyn 
och tillstånd enligt lagen om 
skydd mot olyckor och lagen om 
brandfarliga och explosiva varor, 
Dnr 2018/85. 

§77  Östangård, Dnr 2018/75. 

§78  Redovisning av partistöd: sent 
inkommen, Dnr 2018/49. 

§79  Beslut om partistöd 2019, Dnr 
2018/88. 

§80  Taxor och avgifter för år 2019, 
Dnr 2018/92. 

§81  Val av elva ledamöter (inklusive 
ordförande och vice ordförande) 
och elva ersättare till 
kommunstyrelsen. 

§82  Val av elva ledamöter (inklusive 
ordförande och vice ordförande) 
och elva ersättare till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

§83  Val av elva ledamöter (inklusive 
ordförande och vice ordförande) 
och elva ersättare till utbildnings- 
och omsorgsnämnden. 

§84  Val av sju ledamöter (inklusive 
ordförande och vice ordförande) 
och fem ersättare till 
valnämnden. 

§85  Val av en ledamot och en 
ersättare till 
överförmyndarnämnd i Uppsala 
län. 

§86  Val av en ledamot och en 
ersättare till gemensam IT-
nämnd. 

§87  Val av en ledamot och en 
ersättare till gemensam 
lönenämnd. 

§88  Val av en ledamot och en 
ersättare till gemensam nämnd 

för kunskapsstyrning inom 
socialtjänst och angränsade 
hälso- och sjukvård. 

§89  Val av tre ledamöter och tre 
ersättare till krisledningsnämnd. 

§90  Val av fem revisorer. 

§91 Val av två ledamöter, två 
ersättare och en revisor till 
Gästrike Räddningstjänst 
förbundsdirektion. 

§92  Val av fyra ledamöter, fyra 
ersättare och förslag till revisor 
till Gästrike Återvinnares 
förbundsfullmäktige. 

§93  Val av en ledamot och en 
ersättare till Gästrike 
Återvinnares förbundsstyrelse. 

§94  Val av en ledamot och en 
ersättare till Inköp Gävleborgs 
förbundsdirektion. 

§95  Val av en ledamot och en 
ersättare till 
Samordningsförbundet Uppsala 
län. 

§96  Val av två ledamöter och två 
ersättare till Bionär AB:styrelse. 

§97  Val av ett ombud till Bionär AB:s 
stämma. 

§98  Val av två ledamöter, en 
ersättare, en revisor och en 
revisorsersättare till Gästrike 
Vatten AB. 

§99  Val av ett ombud och en 
ersättare till Gästrike Vatten AB:s 
stämma. 

§100  Val av tre ledamöter, två 
ersättare, en revisor och en 
revisorsersättare till Älvkarleby 
Vatten AB. 

§101  Val av ett ombud och en 
ersättare till Älvkarleby Vatten 
AB:s stämma. 

§102  Val av fem ledamöter (inklusive 
ordförande och viceordförande), 
fem ersättare, en revisor och en 
revisorsersättare till AB 
Älvkarlebyhus. 

§103  Val av ett ombud och en 
ersättare till AB Älvkarlebyhus 
bolagsstämma. 

§104  Val av oppositionsråd. 

§105  Val av två representanter till 
Regionalt Forum. 

§106  Val av en representant till 
Samråd hälsa, stöd, vård och 
omsorg. 

§107  Val av en representant till 
Samråd Kultur. 

§108  Val av en ledamot till Förenade 
Småkommuners Försäkrings 
Aktiebolags styrelse. 

§109  Val av ett ombud till Förenade 
Småkommuners Försäkrings 
Aktiebolags stämma. 

§110 Val av tre godemän enligt 
fastighetsbildningslag för 
tätortsfrågor. 

§111 Val av tre godemän enligt 
fastighetsbildningslag för jord- 
och skogsbruksfrågor. 

§112 Val av två ledamöter och två 
ersättare till Gästrikerådets 
styrgrupp 

§113 Val av ett ombud och en 
ersättare till Kommuninvest 
ekonomisk förenings stämma. 

§114  Val av två ledamöter och två 
ersättare till Mälardalsrådets ting. 

§115 Val av ett ombud till 
Upplandsstiftelsens stämma. 

§116  Inkallelseordning för ersättare i 
nämnder och styrelser. 
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