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Inledning 

 

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

Målen ska möjligaste mån vara realistiska mätbara och tidssatta.  

 

 

Vision och Mål  

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 

utgångspunken i all kommunal verksamhet. 

 

Här finns möjlighet till attraktivt boende och goda rekreationsmöjligheter.  

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

 

Den ekonomiska situationen är en utmaning och måste mötas med tydliga åtgärder. Varje 

skattekrona ska används på ett sätt som gynnar en långsiktigt hållbar välfärd. Vi föreslår inte 

några nya, ofinansierade reformer eller åtaganden, men vi håller ordning i kommunens 

ekonomi och prioriterar välfärdens kärna. 

 

Kärnvärdena Mod- Vilja- Respekt- Helhetsyn, är den värdegrund som kommunen vilar på; 

både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden fungerar som ledstjärnor för alla verksamheter och 

individer som verkar i kommunen. 
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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 synligöra 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.  

 

 Medarrbetardialogen 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  
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 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 

mot standarskostnader 

 

 

Älvkarleby kommun har en relativt hög kostnadsnivå, vilket 

bl.a. kommer tiIl 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.  

 

 

Driftbudgetsammanfattning. 

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.  
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Under några år genomför 

kom-munen 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 
ti llgångar som är finansierade med eget kapital och 
alltså inte genom någon form av skuldsättning.  En högre 
soliditet ger en på sikt högre ekonomisk beredskap. 
 

Likvida medel ska i 

genomsnitt under ett år 

uppgå till 15 miljoner 

kronor. 

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 och 15 

mi ljoner kronor kan bedömas vara en rimlig nivå och 

motsvarar cirka två veckors utbetalningar. 
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Siffersammanställning 

 
 

 

 

Investeringssammanfattning 
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Balansbudget och kassaflödesbudget 
 

 

Utfall 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Plan 

2019

Plan 

2020

Plan 

2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 281 370 336 796 500 410 658 404 661 229 663 220

Omsättningstillgångar 98 893 81 595 46 309 43 833 43 584 43 860

Summa tillgångar 380 263 418 390 546 719 702 237 704 813 707 080

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER

Eget kapital 164 951 144 600 157 739 165 484 161 584 161 846

Avsättningar 44 154 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Långfristiga skulder 50 350 88 900 236 900 386 900 393 900 395 900

Kortfristiga skulder 120 808 134 890 102 081 99 853 99 329 99 334

S:a eget kapital, avsättn., skulder 380 263 418 390 546 719 702 237 704 813 707 080

Soliditet 43% 35% 29% 24% 23% 23%

Utfall 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Plan 

2019

Plan 

2020

Plan 

2021

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 30 623 5 140 13 139 7 745 -3 900 262

Återbalansering resultat 0 0 0 0 0 0

Justering för avskrivningar/avsättn. 17 488 18 982 17 653 18 122 18 800 19 365

Medel från verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 48 111 24 122 30 792 25 867 14 900 19 628

Exploateringsfastigheter 0 0 0 0 0 0

Kortfristiga fordringar 0 0 0 0 0 0

Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0

Medel från löpande verksamheten 48 111 24 122 30 792 25 867 14 900 19 628

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Nettoinvesteringar -16 623 -74 407 -181 268 -176 115 -21 625 -21 357

Netto finansiella anläggn tillgångar 0 0 0 0 0 0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring av långfristiga skulder -23 550 15 000 148 000 150 000 7 000 2 000

Förändring av långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 0

ÅRETS KASSAFLÖDE 7 938 -35 286 -2 476 -248 275 271

Likvida medel vid årets början 54 143 52 765 17 479 15 003 14 755 15 030

Likvida medel vid årets slut 52 765 17 479 15 003 14 755 15 030 15 301

ÅRETS KASSAFLÖDE ENLIGT 

BALANSRÄKNINGEN -1 378 -35 286 -2 476 -248 275 271

Balansbudget 2018 med plan 2019 - 2021

Kassaflödesbudget  2018 med plan för 2019-2021 - belopp i tkr


