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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Bokslutet för år 2006 är starkt med ett resultat på 10 miljoner. För andra året i rad har vi ett
positivt resultat. Balanskravet från staten är nu återställt och vi kan fortsätta vårt arbete med
att stabilisera kommunens ekonomi. Vi har också påbörjat de planerade åtgärderna för att
stärka ekonomin, 11 miljoner har amorterats av låneskulden samt 2 miljoner har fonderats för
kommande pensionsutbetalningar. 

Det ekonomiska resultatet visar att vi är på rätt väg men det finns en del saker som inger
farhågor. Vi har ännu inte lyckats anpassa kostnaderna för verksamheterna till budgeten.
Verksamheternas budgetunderskott uppgår till 3 miljoner, det är mindre än en procent av
budgetramen. Det kan tyckas vara ett obetydligt underskott, men då ska man veta att
verksamhetskostnaders ökningstakt är större än skatteintäkternas. Och om det håller i sig
medför det att vi återigen kommer att få ekonomiska problem. 

Ett annat orosmoln är den borgerliga regeringens försämring av arbetslöshetsförsäkringen,
som sannolikt kommer att medför ytterligare ekonomiska påfrestningar på vår ekonomi. En
realistisks bedömning är att individ- och familjeomsorgen kommer att drabbas av ökade
kostnader för försörjningsstödet.

Befolkningen minskade med 2 personer under 2006. I förhållande till 2005 års minskning om
120 personer är det en förbättring. Ur kommunalekonomisk synpunkt är befolkningsökning
viktig därför är en av våra viktigaste uppgifter se till att Älvsbyn är en attraktiv kommun där
man vill både bo och arbeta. 

Att ha god kvalitet på utbildning, vård/omsorg, kultur- och fritidsliv är viktigt för tillsammans
med ett aktivt näringsliv utgör det basen för en attraktiv kommun. Det är mot den bakgrund
investeringarna i idrottsanläggningen Älvåkra och den kommande snökanonen på Kanis ska
ses. Investeringen Storgatan etapp två är också ett led i att göra Älvsbyns till en attraktiv
kommun. 

Kommunen har, för att möta efterfrågan på miljövänlig värmeförsörjning i kommunen,
genom Älvsbyns Fjärrvärme (från 2007 är namnet Älvsbyns Energi AB) investerat i en ny
kraftvärme panna. Pannan kommer att tas i drift under våren 2007. Tillsammans med
utbyggnad av fjärrvärmenätet är det en investering på cirka 140 miljoner. Panna kommer både
producera värme och elektricitet. 

Vi står inför en rad spännande utmaningar det kommande året. Jag tänker då först på att den
nya organisationen, som införts för att förbättra och effektivisera styrningen av verksamheten,
ska trimmas in. Det kommer att ställa krav på flexibilitet och anpassningsförmåga bland
tjänstemännen men också bland oss politiker. Men med ett öppet sinnelag och en ödmjukhet
inför uppgiften är jag övertygad om att vi tillsammans kommer ro det iland.   

Vidare ska ett nya personaladministrativa system tas i bruk. Piteå kommun kommer att sköta
driften av systemet. Det är ett exempel på att samverkan mellan kommunerna i fyrkanten har
fördjupats. Ett annat exempel är samarbetsavtalet inom gymnasieskolan.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla anställda i kommunen och de kommunala bolagen
för ett gott och helhjärtat arbete för våra kommuninvånare. Också ett tack till företagare, de
som arbetar i föreningar och frivilligorganisationer och alla de eldsjälar som gör Älvsbyn till
en bra kommun att leva och bo i.

Bill Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande
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FAKTA OM ÄLVSBYNS KOMMUN
Areal 1 713 km 2

Befolkningsstruktur   2006-12-31

Ålder Antal Älvsbyn i % Länet % Riket %

0   -  6 577 7 7 8
7   - 17 14 13 14
18 - 24 671 8 8 9
25 - 44 22 24 27
45 - 64 28 28 26
65 - 79 16 14 12
80 - 523 6 5 5
Summa invånare

Skattesats  år 2006
Älvsbyn Länet Riket

Kommunen 22,23 22,26 20,83
Landstinget 9,42 9,42 10,76
Summa kommun o landsting 31,65 31,68 31,60
Begravningsavgift 0,25 obl. 
Kyrkoavgift exkl begr.avgift 0,85 medlem
Avg till Stiftet 0,05 medlem

Totalt   32,80

Mandatfördelning 2003 - 2006 2007 - 2010
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Befolkningsutvecklingen

Av stor betydelse för den kommunala verksamheten och den kommunala ekonomin är
befolkningsutvecklingen. Folkmängden i Älvsbyns kommun uppgick vid årsskiftet till 8
653 personer. Det innebär en minskning med 2 personer sedan föregående årsskifte. Under
den gångna tioårsperioden har befolkningen minskat med 624 personer, dvs. i genomsnitt
62 personer per år. 

Befolkningsutvecklingen 1997-2006
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Under år 2006 ökade länets folkmängd med 0,1 procent medan rikets folkmängd ökade
med 0,7 procent. Luleå, Kiruna, Haparanda och Piteå kommuner ökade sin befolkning.
Minskade mest gjorde Pajala kommun med -1,6 procent

Kommunens födelsenettot uppgick för år 2006 till -51 personer vilket är i paritet med 2005
års födelsenetto, -51 personer.
 
Kommunens flyttningsnetto är positivt + 50 (-70), mot länet + 3 (-67) personer och mot
övriga Sverige -79 (-34). Gentemot utlandet har kommunen ett fortsatt positivt netto på +
126 (31) personer.

Jämför man åldersstrukturen i Älvsbyn med länet och riket kan man konstatera att
kommunen har ett befolkningsunderskott framför allt i åldrarna 25 – 44 år. Däremot har
kommunen ett betydande överskott i åldersgruppen 65 år och äldre. Från 1995 och framåt
har utflyttningen från kommunen varit relativt konstant. Det är kommunmedlemmar i
produktiv ålder (25-44 år) som står för huvuddelen av den ökade utflyttningen och
samtidigt den grupp som minskat i inflyttning. Detta påverkar födelsenettot negativt och är
en av orsakerna till det för nuvarande låga födelsetalet i kommunen.
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Åldersstruktur 2006-12-31
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Ekonomisk översikt

Kommunernas balanskrav

I kommunallagen stadgas att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket bl.a.
definieras som att det ska råda balans mellan resultaträkningens intäkter och kostnader.
Justering kan ske om synnerliga skäl finns för att inte reglera ett negativt resultat.
Huvudregeln är annars att eventuella underskott ska återföras senast tre år efter det
uppkommit. 

Avräkning mot balanskravet. 2006
Årets resultat enligt resultaträkningen 9 789 tkr

Oreglerat resultat från år 2003 och 2004 - 8 291 tkr

+ 1 498 tkr

Då 2006 års resultat är större än återstående oreglerat belopp från 2003 och 2004 är det
egna kapitalet återställt i enlighet med kommunallagens krav. Det egna kapitalet är nu i
samma nivå som den 31 december 2001 då det uppgick till 162,615 miljoner kronor ( per
31 december 2006 uppgår det till 162,654 miljoner kronor). 
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Resultatutveckling Älvsbyns kommun 2002- 2006, mkr
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För andra året i följd sedan 2000 redovisas ett positivt resultat. 
 
Kommunfullmäktige har fastställt att kommunen ska ha en bra ekonomi, som kännetecknas
av en god ekonomisk hushållning. Det ska uppnås genom att:

– nettokostnaderna, inklusive finansnetto men exklusive avskrivningar, uppgår till högst
91 % av skatte- och statsbidragsintäkterna. Utfallet 2006 blev 92,6 % vilket tillika var
den budgeterade procentsatsen. 

– investeringarna ska självfinansieras. Investeringarna har självfinansierats, inga nya lån
har tagits upp under år 2006. Investeringsbudgeten inklusive tilläggsanslag uppgick till
31,1 miljoner kronor med den faktiska investeringsutgiften uppgick till 28,3 miljoner
kronor.

– låneskulden ska amorteras med 50 miljoner kronor till år 2010 – innebär en årlig
amortering om 10 miljoner. Målet är att kommunen inom en femtonårsperiod ska vara
skuldfri. Under året har 11,3 miljoner kronor amorterats.

– årligen anslå 2 miljoner kronor för kommande pensionsutbetalningar.  Under året har 2
miljoner placeras för kommande pensionsutbetalningar. Medlen redovisas på
balansräkningen under finansiella anläggningstillgångar.

‐ skatten ska vara oförändrad. Skattesatsen har inte ändrats under mandatperiod 2003-
2006.

‐ Älvsbyns kommunföretag ska genom sina dotterförtag lämna en årlig avkastning enligt
ägardirektiven. Enligt ägardirektiven ska kommunen, när bolagen uppnått de av
fullmäktige fastställda finansiella målen, erhålla ränta/utdelning på insatt kapital
motsvarande normal bankränta i företagen AB Älvsbybostäder och Älvsbyns
Fjärrvärme AB. På grund av avtalet med bostadsdelegationen kan utdelning från AB
Älvsbybostäder ske tidigast från och med räkenskapsåret 2007. I bokslutet för år 2005
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hade Älvsbyns Fjärrvärme AB nått soliditetsmålet men inte räntabilitetsmålet. varför
någon utdelning inte är aktuell.

– soliditeten inklusive pensionsåtaganden ska förstärkas och strävan är att inom en 10 års
period ska soliditeten utvecklas från - 18,5 % (bokslut 2004) till ett positivt värde.
Jämfört med bokslutet 2005 har soliditeten minskat med 1,9 %, från –11,4 % till - 13,3
%.  I förhållande till år 2004 har soliditet förbättrats med 5,2 %.

‐ balanslikviditeten uppgår till minst 50 %. På balansdagen uppgick balanslikviditeten
till 79 %.  

‐ V/A-verksamheten och renhållningen ska vara självfinansierad. VA-verksamheten och
Renhållningsverksamheten nådde målet 2006, intäkterna uppgick till 20,6 miljoner
kronor, medan kostnaderna stannade på 20,2 miljoner kronor.

År 2006 infriades samtliga finansiella mål med undantag för nettokostnaderna andel av
skatte- och statsbidragsintäkterna samt avkastningskravet  på de kommunala företagen.

Kommunkoncernens resultat och ställning

För andra året i följd och andra gången sedan år 2000 redovisar koncernen ett positivt
resultat. Resultatet för koncernen uppgår till 10,3 miljoner kronor. Resultatförbättringen
kan i första hand härledas till kommunens resultat. I nedanstående diagram redovisas
resultatutvecklingen för perioden 2002 – 2006.  Koncernens negativa resultat perioden
2002 till 2004 är föranlett av kommunens negativa resultat

Resultatutveckling Älvsbyns kommunkoncern 2002 - 2006, mkr
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Två av i koncernen ingående organisationer, Älvsbyns Fjärrvärme AB och Älvsbyns
Kommunföretag AB, redovisar negativa resultat före bokslutsdispositioner och skatt i sina
resultaträkningar för år 2006 enligt sammanställning på nästa sida.
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2006 2005
Kommunen 9 789 23 062
Älvsbyns kommunföretag AB - 1 - 14
AB Älvsbybostäder 1 132 4 682
Älvsbyns Fjärrvärme AB -836 984

Fjärrvärmens negativa resultat före bokslutsdispositioner och skatt är orsakat av ökade
finansiella kostnader pga. investering i en ny kraftvärmepanna. Fjärrvärmen redovisar ett
nollresultat efter skatt och bokslutsdispositioner genom att en mindre del av obeskattade
reserver har upplöst; man kan förenklat säga att tidigare års resultat täcker ”förlusten”.

Information om respektive kommunalt företags ekonomi och ställning återfinns i avsnittet
KOMMUNALA FÖRETAGEN.

Driftresultat 
Den löpande verksamheten (nämnderna) redovisar sammantaget ett underskott i förhållande
till budgeten om 3,3 miljoner kronor enligt följande sammanställning.

Tabellen visar nettoavvikelsen för respektive nämnd. Det största underskottet återfinns
inom socialnämnden och förklaras av ett stort underskott på individ- och familjeomsorgen
och ett mindre underskott inom handikappomsorgen. Det är främst kostnader inom
försörjningsstödet och kostnader för institutionsplaceringar för barn och ungdom, som
avviker från budgeten. Däremot redovisar äldreomsorgen budgetöverskott. 

Barn- och utbildningsnämnden har i princip ett nollresultat. Särskolan uppvisar ett
underskott om 0,7 miljoner kronor. Under perioden 2004 – 2006 har antalet elever ökat
med 15 personer utan att personalbudgeten ökat. Budgetavvikelsen inom grundskolan
förklaras av personalavvecklingskostnader. Vidare är intäkterna för interkommunala
ersättningar 0,6 miljoner kronor lägre än budgeterat på grund av färre externa elever.
Förskolan och gymnasieskolan har positiva budgetavvikelser om 0,9 respektive 0,3
miljoner kronor.

Kommunstyrelsens budgetram för år 2006 uppgick 100,1 mkr. Utfallet visar på ett
budgetunderskott om – 0,6 mkr. Kommunstyrelsens budgetansvar omfattar många
verksamheter; till exempel central administrationen, kostfunktionen, parkverksamhet,
fastighetsförvaltning, kommunalteknik, vuxenutbildning, räddningstjänst mm.
Budgetutfallet kan härledas från en rad verksamheter av vilka kan nämnas:
Allmän kommunadministration; Programområdet visar ett ganska stort underskott, som till
stor del kan hänföras till IT-avdelningens verksamhet.
Fastighetsförvaltning; Verksamhetsområdet visar på ett stort underskott under 2006. Den
främsta orsaken är kraftigt ökade energikostnader. En del av underskottet beror också på
ändrad periodisering av såväl vissa kostnader som vissa hyresintäkter.
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Nämnder/styrelsen Budgetavvikelse Budgetavvikelse
2006 2005

Kommunstyrelsen -615 5 125
Miljö- och byggnadsnämnden -27 798
Barn- och utbildningsnämnden -393 -69
Socialnämnden -2 496 -3 956
Fritids- och kulturnämnden 233 155

Summa nämnder -3 298 2 052



Kostverksamheten; uppvisar ett budgetöverskott om 0,2 miljoner kronor. En stor del av
detta överskott beror på återbetalning av moms om 0,5 miljoner kronor.
Skolmåltidsverksamheten visar samtidigt ett underskott på närmare 0,5 mkr.
Mark och bostäder; Under året har sålts skog för 1,2 miljoner kronor vilket medfört ett
budgetöverskott i samma storleksordning.

År 2005 redovisade nämnderna överskott i förhållande till budgeterade medel första året
sedan 1995. År 2006 är det återigen obalans mellan verksamhet och ekonomi. Då
finansiering, främst finansnettot samt skatter och statsbidrag, visat på budgetöverskott har
kommunen kunnat redovisa positiva resultat under perioden 1998 till 2000. Under perioden
2001 –2004 har dock finansiering inte kunnat uppväga nämndernas underskott. År 2004
var första gången sedan 1996 som finansiering uppvisade ett betydande budgetunderskott
främst beroende på negativ avräkning av kommunalskatten för år 2003 och 2004.
Finansieringen redovisade år 2005 ett överskott gentemot budget om 8,2 miljoner kronor.
Överskottet förklarades främst av realisationsvinster vid försäljning av
anläggningstillgångar om 3,2 miljoner kronor samt att finansnetto tack vare den låga
räntenivån under 2005 blev 3,2 miljoner bättre än budgeterat.
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Finansieringen redovisar år 2006 ett överskott gentemot budget om 3,6 miljoner kronor.
Överskottet förklaras främst av att finansnetto tack vare den låga räntenivån under 2006
blev 3,2 miljoner bättre än budgeterat samt en positiv avräkning av kommunalskatten. 
I anledning av fullmäktiges beslut om ny politisk organisation, ny förvaltningsorganisation
och bolagisering av tekniska kontorets verksamhet, har strukturella kostnader om 3,5
miljoner kronor belastat finansieringen. 

Sammantaget innebär det att resultatet för 2006 är bättre än alla tidigare år under 2000-talet
med undantag för år 2005. Men om verksamheterna fortsättningsvis inte lyckas bedrivas
inom budgeterade ramar minskar möjligheterna att långsiktigt konsolidera kommunens
ekonomi. För att klara kommunallagens krav på en god ekonomisk hushållning och
fullmäktiges finansiella mål krävs det att verksamheterna klaras av att bedrivas inom ramen
för budgeterade medel.
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Nettokostnadernas andel av skatte- och statsbidragsintäkterna

Kommunalskatte- och statsbidragsintäkterna skall räcka till att finansiera den löpande
verksamheten inklusive nettokostnaderna för finansverksamheten. Det eventuella utrymme
som återstår används till investeringar, sparande/amortering eller till utvecklingssatsningar.
Från och med år 2006 har fullmäktige fastställt det utrymmet till minst 9 %, vilket innebär
att högst 91 % av skatte- och statsbidragsintäkterna ska användas till den löpande
verksamheten inklusive finansnettot.

I nedanstående graf redovisas utvecklingen för perioden 2002 – 2006. År 2006 nåddes inte
målet. 

Verksamhetens nettokostnader inkl. finansnetto exkl. avskrivningar 
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Skatteintäkternas och generella statsbidrags utveckling

År 2006 uppgick skatte- och bidragsintäkterna till totalt 410,7 miljoner kronor, vilket är en
ökning med 4,1 % jämfört med år 2005. Av totalsumman utgör 281,4 miljoner kronor
skatteintäkter och 129,3 miljoner kronor stats- och utjämningsbidrag. 

Under året har kommunen erhållit preliminära skatteintäkter på 277,7 mkr. Slutavräkning
avseende 2005 års skatteintäkter och en prognos för slutavräkningen 2006 har bokförts med
totalt 3,7 mkr.

Ett nytt utjämningssystem infördes år 2005. De ingående delarna i det nya systemet är
inkomst- och kostnadsutjämning, strukturbidrag och införandebidrag. Dessutom regleras
statens mellanhavanden med kommunerna via en regleringsavgift eller ett regleringsbidrag.
År 2006 har kommunsektorn fått betala en mindre avgift. För de närmaste åren förväntas
statens anslag till den kommunalekonomiska utjämningen öka mer än kostnaden för att
upprätthålla den garanterade nivån i inkomstutjämningen. Det innebär att kommunerna
kommer att få ett tillskott i form av regleringsbidrag. Utjämningssystemets olika delar
innebar för Älvsbyns del intäkter på 108,4 mkr år 2006. 

I de totala intäkterna i form av stats- och utjämningsbidrag ingår också bidrag för utjämning
av LSS-kostnader med 14,5 mkr och ett generellt sysselsättningsstöd på 5,6 mkr. Det
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generella sysselsättningsstödet ingår från och med år 2007 som en del i anslaget för
kommunalekonomisk utjämning.

Nettokostnadenas och skatteintäkternas procentuella utveckling 2002 - 2006
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Nettokostnader Skatteintäkter och generella statsbidrag

Under år 2006 ökade nettokostnaderna procentuellt mer än skatteintäkterna och generella
statsbidrag, nettokostnaderna ökad med 7,7 % medan intäkterna ökade med 4,1 %. Ett
tillstånd som om det blir varaktig kommer på nytt att medföra stora ekonomiska problem.

Under åren 2004 och 2005 har skatteintäkterna och generella statsbidrag procentuellt ökat
mer än nettokostnaderna, vilket haft en positiv inverkan på utvecklingen av det ekonomiska
resultatet. Under perioden 1997 – 2003 var förhållandet det motsatta, dvs. nettokostnaderna
ökade mer än skatteintäkterna och generella statsbidrag. Att ett enskilt år ha högre
nettokostnadsutveckling är inget problem om intäktsökningen sett över en längre period är
större. 

Finansverksamheten

Den externa låneskulden exklusive nästa års amorteringar uppgick vid årsskiftet till 146,8
miljoner kronor. Inga nya lån har tagits upp. I enlighet med kommunens ekonomiska mål
har 11,3 miljoner kronor amorterat under året. Huvudparten av lånen är placerade på korta
löptider och med rörlig ränta, vilket innebär en risk vid ränteförändringar. Låneskuldens
utveckling under de senaste åren framgår av följande diagram. 
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Extern låneskuld 2002-2006, mkr
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Finansnettot uppgår till - 3,3 miljoner kronor, vilket är i samma storleksordning som år
2005, Förändringen kan i huvudsak härledas till det gynnsamma ränteläget. Kommunens
räntekostnader på lågfristiga skulder uppgick 4,1 miljoner kronor med en genomsnittlig
ränta på 2,6 %. Trots att låneskulden 2006 är 10 miljoner större än 2002 är finansnettot 3
miljoner kronor lägre. 

Finansnettots utveckling 2002-2006, mkr

-6

-5

-4

-3 -3

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0
2002 2003 2004 2005 2006

M
kr

11



Pensioner

Från och med 2006-01-01 gäller ett nytt pensionsavtal KAP-KL, kollektivavtalad pension –
kommuner och landsting. Det nya avtalet genomförs i flera steg fram till år 2010. Syftet
med det nya avtalet är att uppnå ett långsiktigt mer finansiellt stabilt och ekonomiskt
förutsägbart kollektivavtalat pensionsavtal. För den enskilde innebär avtalet ett steg mot en
mer livsinkomstbestämd pension. 

Kommunens årliga pensionskostnader består dels av under året intjänade pensioner, dels av
utbetalda pensioner, dels av förändringar av avsättningar för pensioner enligt
blandmodellen. Särskild löneskatt med 24,26 % tillkommer på pensionskostnaderna. För
vissa anställda har kommunen också tecknat en försäkringslösning (Alternativ PFA) där
månatliga premier erläggs.

Kommunen har under år 2006 betalat ut 6,4 miljoner kronor i pensioner till ca 400
pensionstagare. Den största delen, ca 6 mkr, kronor avsåg gamla åtaganden
(ansvarsförbindelser) medan resterande del utgjordes av nya åtaganden och en
visstidspension.

Intjänade pensioner under året betalas ut till de anställda. I det tidigare avtalet benämndes
dessa kostnader individuell del.  Det nya pensionsavtalet KAP-KL använder beteckningen
avgiftsbestämd ålderspension. Kommunens kostnader för år 2006 uppgick till 8,9 miljoner
kronor exklusive särskild löneskatt.

Under rubriken avsättningar återfinns dels åtaganden för garanti- och visstidspensioner,
dels nya avsättningar för inkomster över taket 7,5 inkomstbasbelopp. Denna s.k.
förmånsbestämda del av pensionen var tidigare knuten till det förhöjda prisbasbeloppet.  I
bokslutet uppgår avsättningarna för pensioner till 4,4 miljoner kronor och avsättningar för
särskild löneskatt till 1,1 miljoner kronor. Avsättningarna har ökat med 0,4 miljoner kronor.
Skulden är beräknad på uppgifter från KPA.

Pensioner intjänade före 1998 redovisas i bokslutet under rubriken ansvarsförbindelser.
Skulden uppgår vid årsskiftet till 173,0 miljoner kronor, inklusive särskild löneskatt till
214,9 miljoner kronor. Kommunens åtaganden på balansdagen redovisas i nedanstående
tabell.  
.  

Pension Löneskatt Totalt
Avsättningar 4,4 1,1 5,5
Pensionsförpliktelse 173,0 41,9 214,9
Summa 177,4 43,0 220,4
Avsatta medel 2,0 0 2,0
Återlånat 175,4 43,0 218,4
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Pensionsskuldens utveckling 2002-2006, mkr
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Likviditeten

Kommunen har en tillfredsställande likviditet. Likviditeten, mätt som balanslikviditet
(d.v.s. omsättningstillgångarnas andel av kortfristiga skulder), uppgår till 79 %.
Balanslikviditeten överstiger den av fullmäktige fastställda målsättningen på minst 50 %.

Balanslikviditetens utveckling 2002-2006
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Kommunen och de kommunala företagen har huvuddelen av sina likvida medel placerade
på ett koncernkonto. I följande diagram redovisas dagsbehållningen under år 2005 och
2006 dels för koncernkontot totalt dels kommunens andel av behållningen.  Nedgången i
december förklaraas bl.a. alösen av ett lån om 9,2 miljoner kronor och den långfristiga
placeringen av 2 miljoner kronor för kommande pensionsutbetalningar.
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Behållning på kommunens koncernkonto 2005 och 2006, tkr

Soliditeten

Soliditeten anger hur stor del av kommunens totala tillgångar som är finansierade med egna
medel, dvs. ej lånefinansierade. Soliditeten är ett uttryck för den finansiella styrkan i
kommunen. I nedanstående diagram redovisas soliditetens utveckling år 2002 – 2006. I
förhållande till 2005 har soliditeten inklusive pensionsförpliktelsen försämrats pga. den
kraftiga ökningen av pensionsförpliktelser. Även om soliditeten förbättras är den låga
soliditeten ett problem. Fullmäktige har under 2006 beslutat att soliditeten inklusive
pensionsåtaganden ska förstärkas och strävan är att inom en 10 års period ska soliditeten
utvecklas till ett positivt värde.
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Soliditetens utveckling 2002 - 2006
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Investeringar

Årets nettoinvesteringar uppgår till 28,3 miljoner kronor, vilket är den högsta nivån under
de senaste fem åren och 11,8 miljoner kronor större i förhållande till 2005 Antalet
investeringsobjekt uppgår till 85 stycken  medan det år 2005 uppgick till 59 stycken.
De större investeringsprojekten är

Upprustning av idrottsanläggningen Älvåkra 7,9 mkr
Tillbyggnad av driftcentralen 3,0 mkr
Medfinansiering av bredbandsprojekt 1,9 mkr
Storgatan etapp 2, VA och gata  1,5 mkr
Komplettering och utbyggnad av IT-nät 1,2 mkr
Inköp Spårmaskin 1,1 mkr
Jägargatan VA-ledning 1,1 mkr
Gemensamma dataresurser 0,9 mkr
Elevdatorer Gymnasiet 0,9 mkr
Summa 19,5 mkr

Upprustning av idrottsanläggningen Älvåkra samt Storgatan etapp 2 är fleråriga projekt
som kommer att avslutas under 2007.

återstår
projekt 2006 2007 totalt anvisat upparbetat av anslag

Älvåkra IP 8 488,4 2 896,0 11 384,4 7 963,3 3 421,1
Storgatan etapp 2 3 500,0 2 000,0 5 500,0 1 592,3 3 907,7

budget 
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 I följande diagram redovisas nettoinvesteringsvolymen under perioden 2002-2006. 

Nettoinvesteringar 2002 - 2006
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Känslighetsanalys

Nedanstående känslighetsanalys beskriver kommunens beroende av omvärlden utifrån
förändringen av ett urval kostnads- och intäktsslag. Av sammanställningen framgår hur
olika procentuella förändringar av ett urval kostnads- och intäktsslag påverkar kommunens
ekonomi.

Förändring Kostnad/intäkt, Mkr
Ränteförändring (skulder) 1%  +/- 1,5
Personalkostnadsförändring 1%  +/- 3,3
Bruttokostnadförändring 1%  +/- 5,0
10 heltidstjänster (17.500)  +/- 3,5
Förändrad utdebitering 1 kr  +/- 12,7

I likhet med landets övriga kommuner är kommunen, helt beroende av skatteintäkter och
generella statsbidrag. Det medför att konjunktursvängningar och förändringar av
utjämningssystem får direkt genomslag i kommunens ekonomi. 

Projekt/utvecklingsarbete

En del av strategin för utvecklingsarbetet i kommunen är att nyttja extern finansiering,
speciellt då EU:s olika fonder, för att försöka skapa egna eller delta i av andra kommuner/
organisationer skapade projekt. Prioriteringar för deltagande i projekten bestäms i huvudsak
av de plandokument och utvecklingsprogram som finns för kommunen. Alla beslut om
medfinansiering tas av Kommunstyrelsen. 
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De ”egna projekten” under 2006 var:
‐ Nyföretagarprojekten Företagande i Glesbygd och Incubator, vilka i huvudsak är

finansierade av länsarbetsnämnden och EU men där kommunen är huvudman.
‐ Miljöåterställning i Pite- och Vindelälven. 
‐ Bygga Broar – utvecklingsprojekt i Storforsen i vilket ingår en bro för att binda

samman hotellområdet och naturreservatet.  
‐ Utveckling av Vuxenutbildningen i fyrkanten. 
‐ Integration i Älvsbyn. Projektet Integration i Älvsbyn har som mål, att hjälpa

nyanlända utländska medborgare in i Älvsbyns samhälle. Hittills har ett 90-tal personer
deltagit i projektet där de bland annat får studera och praktisera på olika arbetsplatser
med målsättningen att de ska känna sig hemma på orten och få möjlighet att utveckla
sina talanger. 

‐ TACIS – ”Enterprise in the northern dimension” - utveckling av nyföretagsamhet och
en inkubator i vår nya vänort Monchegorsk.

‐ TACIS – ”Recycling of solid domestic waste” - utveckling av system för att hantera
återvinning av avfall i stadsdelen Pushkin i S:t Petersburg.

I följande projekt har kommunen deltagit, i varierande grad, som aktör och medfinansiär
men med annan huvudman:  

‐ Valind – handlar om validering och formalisering av reell kompetens.
‐ Georange – utveckling av mineral- och gruvindustrin i Norrbotten och Västerbotten. 
‐ Kompetensutveckling i Biltestregionen.
‐ Biltest – utveckling av branschplattform för att stärka och utveckla biltestklustret i

Norrbottens inland för fortsatt tillväxt och utveckling. 
‐ Innovation Norrbotten – underlätta framtagandet av patent, prototyper m m. 
‐ System för Ingenjörsarbete på distans – utveckling av tekniska system för testindustrin.
‐ Aurora Borealis – marknadsinsatser för träföretag i första hand i Japan men i

förlängningen även i Korea och Kina. 
‐ NENET - Norrbottens Energikontor. 
‐ EIS-lab, Embedded Internet Systems - utveckling av datorteknik när det gäller kontroll

och styrning via Internet. 
‐ Kvinnliga Idébärare – hjälper kvinnor i arbetslivet med utveckling av nya idéer om

produkter, tjänster, processer m m. 
‐ Arena/DITRA – skapar en distansoberoende virtuell mötesplats för teknisk utveckling. 
‐ Bottenviksbågen – ”Bothnian Arc” är en förening för gränsöverskridande samarbete i

regional utveckling. Sju svenska kommuner, från Skellefteå i söder, och fem finska
regionkommuner, från Ylivieska i söder, runt Bottenviken är medlemmar i föreningen. 

‐ Norrtåg – Norrtåg är en intresseförening med kommuner, landsting och länstrafikbolag
i de fem nordligaste länen som medlemmar. Det långsiktiga målet för Norrtåg är att
etablera ett snabbtågsnät i Norrland. 

‐ Tillväxtskapande projekt för SME på Nordkalotten – ett 70-tal norrbottniska företag
försöker skapa affärer i St. Petersburgsregionen. 

‐ Filmpool Nord. 
‐ North Sweden - Brysselkontoret, för EU-samarbete
‐ ENTRE – hjälper personer som har anställning och vill pröva sin idé i ett nytt företag

med kontakter, nätverk, affärsplan, affärsutveckling, seminarier och vägar att få ett
bärkraftigt företag.

‐ BD POP   – är ett utvecklingsprojekt för popmusiken i Norrbotten. Idén bygger på att
ingen ska behöva flytta från länet för att kunna leva på musik. För att det ska bli
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möjligt krävs företag och organisationer som tar till vara unga talangers och
entreprenörers idéer. 

Detaljerad information om projektverksamheten finns upprättad hos utvecklingsenheten.

Avslutande kommentarer/Framtid

I och med årets resultat har det egna kapitalet kunna återställas i enlighet med
kommunallagens balanskrav. Däremot nådde vi inte upp till målet att endast 91 % av
skatter och statsbidragsintäkterna skulle behöva nyttjas till att täcka driftkostnaderna. 

Vi kan konstatera att nämnderna sammantaget återigen redovisar ett budgetunderskott. År
2005 var första året sedan 1995 som nämnderna kunde uppvisa ett budgetöverskott.
Nämndernas budgetunderskott under perioden 1996 – 2004 har haft en avgörande
betydelse för kommunens nuvarande ekonomiska situation.

Resultatet för år 2006 är bra, men för att långsiktigt kunna konsolidera kommunens
ekonomi – minska låneskulden, bygga upp en reserv för kommande
pensionsutbetalningar - krävs det att verksamheterna kan bedrivas inom anvisade
budgetramar.
 

Under 2007 kommer en ny kommunal organisation träda i kraft. Den nya organisationen
innebär bl.a. att kommunfullmäktige minskar från 39 till 31 ledamöter.
Nämndsorganisationen består av 5 nämnder (barn- och utbildning, livsmiljö, myndighet,
social samt valnämnd). Den tekniska verksamheten delas och överförs till Älvsbyns
Fastigheter AB (fd. AB Älvsbybostäder) och Älvsbyns Energi AB (fd. Älvsbyns
Fjärrvärme AB).

Kommunstyrelsen, som får det totala ekonomiska och operativa ansvaret, utökas med 2
ledamöter och blir därmed totalt 13 ledamöter. Till kommunstyrelsen inrättas, förutom
budgetberedning, två nya utskott, dels ett personalutskott och dels ett tekniskt utskott vars
uppgift blir att utgöra beställarorganisation för kommunaltekniken. 

Syftet med organisationsförändringen är 
‐ att åstadkomma en tydlig ledning/styrning
‐ att skapa förutsättningar för en helhetssyn från såväl politik som tjänstemannaled
‐ att tillskapa en effektiv serviceorganisation 
‐ att minska de administrativa kostnaderna genom att centralisera

förvaltningsorganisationen 
‐ att delegera besluten så nära brukarna som möjligt.
‐ att stärka kommunfullmäktiges roll

I den nya förvaltningsorganisationen finns som tidigare en kommunchef. Till dennes hjälp
finns två verksamhetsledare; en socialchef och en barn- och utbildningschef. Den
kommunala verksamheten kommer att drivas i 27 resultatenheter som lyder direkt under
kommunchefen. Varje resultatenhet har en arbetslagsledare som har ansvar för verksamhet,
personal och ekonomi. 

Under hela år 2006 har arbetats med att förbereda implementeringen av den nya
organisationen. En helt ny administration har byggts upp för Älvsbyns Fastigheter
AB och Älvsbyns Energi AB. Anpassningen av bolagsadministrationen kommer att
fortgå under år 2007. Arbetet med organisationsförändringen, som genomförts med
marginellt konsultstöd, har inneburit en kraftig anspänning på den administrativa
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apparaten och då speciellt tekniska kontoret och ledningskontoret. Särskilt
bolagiseringen av tekniska kontorets verksamhet och uppbyggnad av en egen
administration för fastighetsbolaget har varit en arbetskrävande uppgift.
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PERSONALFAKTA

Inom verksamheter med huvudsakligen tjänsteproduktion utgör personalkostnaden den
största delen av produktionskostnaden.

Följande uppgifter avser att ge en bild över hur produktionsfaktorn personal fördelar
sig.
Redovisningen utgår från uppgifter som hämtats direkt ur personalregistret.

ANSTÄLLDA
Under 2006 var vi 940 årsarbetare. Motsvarande antal under 2005 var 935 årsarbetare.
Antalet årsarbetare har ökat med 5 st. Huvudparten av de anställda är kvinnor, se
nedanstående diagram.

Procentuellfördelning kvinnor och män

PERSONALKOSTNADEN

Personalkostnaderna är kommunens största kostnadspost (ca 70 %) och uppgick under
2006 till 329 (316) mkr varav 225 miljoner kr direkta löner och 104 mkr i
arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och pensioner mm.

Sjukfrånvaro

Enligt lagen om kommunal redovisning, 4 kap.1 a §, ska upplysningar om de anställdas
frånvaro pga. sjukdom. Lagen anger närmare hur redovisningen skall ske. Genom ett
samarbete i Fyrkanten (Älvsbyn, Piteå, Boden och Luleå kommuner) har
överenskommits om gemensamma mätfaktorer för en enhetlig och jämförbar mätning.
Kategorierna som ingår i mätningen är tillsvidareanställda, månadsanställda vikarier
och osa- anställda (urvalsgrupp 1A + 1B).

män
21%

kvinnor
79%



Sjukfrånvaro År 2006 År 2005 År 2004
Total sjukfrånvaro 9,0% 10,4% 12,4%
i % av tillgänglig tid

Sjukfrånvaro > 59 dagar År 2006 År 2005 År 2004
Långtidssjukfrånvaro 88,5% 87,1% 83,9%
i % av total sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro för kvinnor År 2006 År 2005 År 2004
Sjukfrånvarotid i % av total sjukfrånvaro 9,9% 11,2% 13,1%

Sjukfrånvaro för män År 2006 År 2005 År 2004
Sjuktfrånvarotid i % av total sjukfrånvaro 5,5% 7,1% 9,0%

Andel sjukdagar per åldersgrupp År 2006 År 2005 År 2004
0 - 29 7,5% 5,8% 7,4%
30 - 49 6,4% 7,8% 9,7%
50 - 12,3% 14,9% 16,7%
i % av tillgänglig tid

Den totala sjukfrånvaron har minskat år 2006. Däremot har långtidssjukfrånvaron ökat i
jämförelse med de två tidigare åren.

Ytterligare information om kommunens hälsoarbete finns i upprättat ”Hälsobokslut
Älvsbyns kommun 2006” hos Stöd & Service/personal. 

JÄMSTÄLLDHET

Jämställdhetslagen § 9a ålägger arbetsgivaren skyldighet att, (som ett led i samverkan
mellan arbetsgivare och arbetstagare för att uppnå jämställdhet), årligen kartlägga
förekomsten av löneskillnader mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och för
olika kategorier av arbetstagare. Arbetet med kartläggning och analys av löneskillnader
bedrivs nu i samverkan med dom fackliga organisationerna

Kommunens jämställdhetsplan reglerar jämställdhetsarbetets övergripande mål och
syfte, rekryteringspolicy, lönesättning, utbildning och personalutveckling. 



Medellönens utveckling ur ett jämställdhetsperspektiv

Som ett resultat av målinriktat jämställdhetsarbete vid lönesättning och förhandlingar har
medellönen mellan åren 1996 – 2006 för tillsvidareanställda kvinnor ökat med 38,8 % och
för och män med 27,7 % 

År 1996 1997 1998 1999 2000
Män 16 636 17 205 17 594 17 567 18 458
Kvinnor 14 179 14 895 15 331 15 758 16 476
Skillnad 2 185 2 310 2 263 1 809 1 983
Skillnad 13,1% 13,4% 12,9% 10,3% 10,7%

År 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Män 19 338 20 013 20 613 20 336 21 269 21 237
Kvinnor 17 245 17 599 18 295 18 628 19 612 19 681
Skillnad 2 093 2 414 2 318 1 708 1 657 1 556
Skillnad 10,8% 12,1% 11,2% 8,4% 7,8% 7,3%
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UPPFÖLJNING VERKSAMHETSMÅL
KOMMUNSTYRELSEN 

ÖVERGRIPANDE VISION
I ÄLVSBYN ÄR MILJÖN STIMULERANDE OCH TRYGG. HÄR FINNS NATURSKÖNT, ATTRAKTIVT

BOENDE, MÅNGKULTURELL SAMVERKAN OCH SAMHÄLLSENGAGERADE MÄNNISKOR.
ENTREPRENÖRSKAP, SAMARBETE OCH GRÄNSÖVERSKRIDANDE UPPMUNTRAS. ÄLVSBYBORNA ÄR

FLER OCH HAR ÖKAT SIN MEDELINKOMST.



ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL

Älvsbyn strävar efter att bli en attraktiv kommun där fler väljer att bosätta sig
och där fler väljer att etablera företag.
 

Befolkningsstatistik: 
2005-12-31 ant. invånare 8 655
2006-12-31                        8 653
Minskning     - 2

Under år perioden september 2005 till september 2006 har 41 nya företag startat, varav
14 aktiebolag, 2 handelsbolag och 25 enskilda firmor. Totalt uppgår antalet aktiva
företag vid periodens slut till 659 företag.

Älvsbyn strävar efter att utveckla ett starkt medborgarinflytande.

Statistik över deltagare i medborgarsamtal 
År Antal möten Genomsnittligt antal externa deltagare

2004 4 32
2005 3 24
2006 2 17

Statistik över antal medborgarförslag som lämnas till fullmäktige 

År Antal inkomna medborgarförslag
2005 6 st
2006 13 st 

Älvsbyn eftersträvar bra och säkra kommunikationer, både i form av transporter
och i form av IT-teknik.

I kommunen har ca. 92,5% av befolkning tillgång till bredband (dvs. allt utom vanligt
telemodem uppkoppling, dvs. fiber, ADSL, ISDN, Basband, Trådlöst etc. och oavsett
vilken operatör som tillhandahåller tjänsten) 



MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

VISION

Älvsbyborna ska ges möjlighet att leva i ett ekologiskt hållbart samhälle med biologisk
mångfald och god folkhälsa 

VERKSAMHETSMÅL

Nämnden ska arbeta förebyggande genom regelbundna inspektioner för att
främja en god livsmedelskvalitet och en god djurhållning.

60 kontroller vid livsmedelsanläggningar har utförts under året. Stickprovtagning på
livsmedel utförs normalt alltid i samband med kontrollbesök.

Inom djurskyddskontrollen inspekterades i samband med ett tillsynsprojekt samtliga gårdar
och anläggningar med hästhållning i kommunen. 

Inom den ordinarie tillsynen inspekterades samtliga mjölkkobesättningar samt ett tiotal
djurhållare som varit föremål för klagomål avseende djurhållningen. Ett ärende om
omhändertagande överlämnades till Länsstyrelsen. Övriga brister har åtgärdats eller finns
som pågående ärenden hos nämnden. 

Nämnden ska verka för att antalet trafikfällor i kommunen ska minska.

Nämnden har beslutat om hastighetsreglering längs Storgatan mellan Östermalmsleden och
Nyvägen. Hastigheten sätts till 30 km/tim. Nämnden föreslog vägverket sänka hastigheten
till 30 km/tim på väg 663 (Korsträsk – Nybyn) från anslutning vid väg 94 (Älvsbyn –
Arvidsjaur) och fram till folkets hus i Korsträsk. 

Nämnden har under året beslutat om förlängning av försöket med skotertrafik inom
tätbebyggelse fram till och med våren 2008. En av avsikterna med försöket är att legalisera
trafiken med snöskoter så att dessa med låg hastighet kan framföras till närmaste skoterled.
Enstaka klagomål avseende att skotrar framförs på gatunätet i hög hastighet har inkommit.
Inkommer många ytterligare klagomål eller inrapporteras olyckstillbud kan försöket med
tillåten trafik i tätorterna med omedelbar verkan avbrytas. 

Nämnden ska verka för att byggandet av planerade gång- och cykelvägar sker och
att hög tillgänglighet för funktionshindrade skapas i trafikrummet. Nämnden ska
under perioden föreslå kommunstyrelsen att initiera att nya gång- och cykelvägar
byggs och att hinder för funktionshindrade undanröjs.

Nämnden har lämnat synpunkter för att förbättra tillgängligheten i samband med
ombyggnad av Storgatan. Tillgängligheten för funktionshindrade bevakas i övrigt



regelmässigt i samband med prövning av bygglov för offentliga lokaler samt vid inkomna
klagomål. Vad avser gång- och cykelvägar har inga särskilda åtgärder vidtagits under 2006.

Nämnden ska verka för att miljökvalitetsnormer för luft inte överskrids.

Miljö- och byggnadsnämndens genomförde aktiviteter den 22 september vid ”I stan utan
min bil”. Informationsmaterial samt reflexer delades ut och folkhälsorådet delade ut
broddar på gågatan. Miljöbilar visades och en enklare luftmätning genomfördes i
gaturummet längs Storgatan. En teckningstävling ordnades där skoleleverna i grundskolan
uppmanades lämna in teckningar med tema ”Klimatsmart”. Planerad luftmätning av
partiklar har ej påbörjats eftersom det inte finns tillräckliga ekonomiska resurser under
2007.

Nämnden ska, genom att huvudsakligen arbeta förebyggande med information
och tillsyn, medverka till att en god samhällsekonomisk hushållning uppnås.

En informationskväll för motorbranschen genomfördes under hösten med allmän
miljöinformation samt särskild information anpassad för företrädarna för de inbjudna
verksamheterna. Information ges även till de företag som inspekteras i samband med
tillsyn.

Tillsyn av miljöfarliga verksamheter har utförts i mån av tid. Tillstånds- och
anmälningspliktiga verksamheter har prioriterats framför mindre verkstäder och enklare
verksamheter. Under året har samtliga tillståndspliktiga verksamheter (15) och ungefär
hälften av anmälningspliktiga verksamheter (ca 25) haft tillsyn. Därutöver har sex övriga
verksamheter inspekterats.  

Nämnden och företagen genom sin egenkontroll har mycket begränsade möjligheter att
arbeta förebyggande när det gäller rent kriminella verksamheter. Bevisföringen vid
utredning av miljöbrott är också svår i de flesta fall och oftast läggs åtal ned i brist på bevis.
Under året har ett fåtal sanerings- och nedskräpningsärenden behandlats av miljö- och
byggnadsnämnden men i de flesta fall finns det inte någon motpart att väcka ett ärende
mot eftersom det inte går att hitta vem som har orsakat ett utsläpp. 

Flera utsläpp till mark i samband med dieselstölder inträffade under hösten. Flera utsläpp
av bland annat färg och petroleumprodukter till avloppsreningsverken i Älvsbyn och Vidsel
har under året inrapporterats av Tekniska kontoret som sköter driften av
avloppsreningsverken. 

Akuta situationer måste alltid prioriteras i första hand. Det innebär att den förebyggande
tillsynsverksamheten är svår att planera och inte alltid hinns med i den utsträckning som är
önskvärd. Det är också svårt att med information nå berörd målgrupp.



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

VISION

Elever och personal som är trygga och har god hälsa

En skola med företagsamma elever och hög kvalitet som grund för allas lika rätt till
lärande och utveckling

Ett samhälle med breddat näringsliv, ökade språkkunskaper och stor förståelse för
omvärden och andra kulturer

Övergripande sammanfattning av uppföljningen:
Verksamheten bedrivs i enlighet med erhållna styrningar, lagar och förordningar, och
följer i allt väsentligt nu gällande planering. Verksamhetsmålen var huvudsak uppnådda
vid årsslut. En långsiktig handlingsplan för utveckling och marknadsföring av Älvsbyns
gymnasium måste arbetas fram under 2007.

VERKSAMHETSMÅL

Öka den pedagogiska inriktningen av arbetet i förskolan för tidiga insatser i det
livslånga lärandet.

Påbörjandet av implementeringen av lokala tillämpningar av Regeringens Proposition
(2004/05:11) Kvalitet i förskolan kommer på sikt att öka förutsättningarna för att öka
den pedagogiska inriktningen av arbetet i förskolan för tidiga insatser i det livslånga
lärandet. I förskolan bör det finnas lärare med lärarexamen som har det övergripande
ansvaret för barnens utveckling och lärande i syfte att befästa och förstärka kvaliteten i
förskolans pedagogiska arbete. Under året har ett riktat arbete med att tydliggöra
förskolelärarens roll som övergripande pedagogiskt ansvarig genomförts och en riktad
utbildningsinsats har påbörjats.

För att höja kvaliteten i den pedagogiska verksamheten har två riktade satsningar, språk-
och matematiksatsning genomförts. Språksatsning som omfattar förskola till och med år
3 i grundskolan. Det övergripande syftet är att höja pedagogernas medvetenhet om den
tidiga språk- och kommunikationsutvecklingens betydelse. Matematiksatsning som
omfattar förskola till gymnasiet med målet att skapa en röd tråd i matematiken genom
alla stadier, som på sikt ska resultera i utvecklad förmåga att upptäcka, använda och
kommunicera matematik. Det pedagogiska resultatet på diagnosen i årskurs 2 blev något
bättre  än föregående år och är förhoppningsvis är det första signalen på ett trendbrott
vad avser en mångårig resultatförsämring.

En kartläggning av elever i svårigheter har resulterat i en handlingsplan, ”Handlingsplan
för en ökad måluppfyllelse i förskolan och tidiga skolår”. Implementeringen av denna
handlingsplan är genomförd så när som på utökning av tre årsarbetskrafter
specialpedagoger. En utökning av motsvarande en årsarbetskraft är genomförd.



Ge varje elev möjlighet att nå målen i grundskolan.

För att ge varje elev möjlighet att nå målen i grundskolan fortsätter utvecklingen av
verksamheten i enlighet med handlingsplanen för ökad måluppfyllelse i förskolan och i
de tidiga skolåren. Tidigare kvalitetsredovisningar visar att andelen elever som uppnår
målen otillräckligt ökar och resultaten i kärnämnena (ma, sv och eng) ligger något lägre
än riket i övrigt. Senaste statistiken från SCB visar dock att slutbetygen från grundskolan
vårterminen 2006 ligger över riket som helhet både vad avser genomsnittligt meritvärde
och andel elever behöriga till gymnasieskolan.  

Utöver detta fortsätter arbete med utvecklingsdialogen med ny nätverksorganisation och
ökad samverkan med föräldrar och gemensamma strategier. Allt detta kopplas till
införandet av individuella utvecklingsplaner (IUP). 

Minst 60 % av grundskolans avgångselever skall välja vår egen gymnasieskola.

Endast 50 % av avgångseleverna valde vår egen gymnasieskola inför läsåret 2006/2007
och därmed nåddes inte målet 60 %. Någon fördjupad analys av detta är ännu inte
genomförd, men en självkritisk granskning och utvärdering kommer att genomföras
under våren 2007. Naturligtvis har en mera internt inriktad marknadsföringsinsats
genomfört inför läsåret 2007/2008 och ambitionen är alltjämt att ingen elev ska välja att
gå, på ett program vi erbjuder, i någon annan kommun. 

För att långsiktigt säkerställa ett elevunderlag måste programutbudet ses över,
konkurrensfördelar lyftas fram och marknadsföras. Marknadsföringen handlar i mångt
och mycket om en intern marknadsföring. Vi måste synliggöra vårat gymnasium och
lyfta fram de kvaliteter som det har. 

Ökade samband mellan utbildningsutbud och kommunens näringslivsstruktur.

En belysning av entreprenörskap och företagsamt lärande har genomförts med syfte att
tillföra mer av ämnesinnehåll, arbetslivskunskap, kunskap om företag och företagandets
villkor. Utredningen av möjligheten att utöka programutbudet inom bygg- och
livsmedelssektorerna har stagnerat och en ny arbetsgrupp bör tillsättas med ambitionen
att arbeta fram gymnasieskolans framtida programutbud.

Utökad samverkan med gymnasieskolorna i Fyrkanten genom gemensam
intagning och ökade valmöjligheter från hösten 2006.

Implementering av samverkansavtalet mellan fyrkantskommunerna har påbörjas under
läsåret 2006/2007. Under läsåret 2006/2007 tillämpar Älvsbyn, Boden och Luleå avtalet,
och Piteå avser att göra det från och med läsåret 2007/2008. Arbetet med utveckling
och fördjupning av samverkan mellan fyrkantskommunerna fortskrider alltjämt.



Öka den genomsnittliga betygspoängen till riksnivå.

Gymnasieskolan genomför kontinuerligt ett brett kvalitetsarbete syftande till kvalitativ
resultatförbättring. Nuvarande statistik från skolverket visar att våra genomsnittliga
betygspoäng ligger väl i paritet med riksnivå. Exempelvis kan andelen elever (%) med
minst betyget G i kärnämneskurserna En, Ma och Sv användas som jämförelse. Läsår
2004/2005 var denna andel i Älvsbyn 75 % och läsår 2005/2006 100 %. I riket som
helhet var motsvarande resultat 83 % för både läsår 2004/2005 och 2005/2006.

För att säkerställa att målen med säkerhet uppnås, och att nivån bibehålls, ska det
målinriktade kvalitetsarbetet fortsätta. En utbildning av pedagogerna omfattande betyg
och bedömning har genomförts under året. För att en jämförelse på lokal nivå ska kunna
genomföras har fortbildning i SIRIS och SALA genomförts med samtliga pedagoger.



SOCIALNÄMNDEN

VISION

Att socialnämnden nu och i framtiden kan skapa trygghet för alla
kommunmedborgare.

VERKSAMHETSMÅL

Genom ett effektivt resursutnyttjande och fortsatt utvecklingsarbete
bibehålla en god kvalitet

Under det senaste året har vi förutom en halvtidstjänst verksamhetsutvecklare
inom äldreomsorgen även haft tillgång till en halvtidstjänst verksamhetsutvecklare
inom handikappomsorgen. Båda dessa tjänster har bidragit till att vi kan utveckla
kvaliteten inom verksamheten på ett mer strukturerat sätt. Exempelvis har vi inom
båda verksamheter utarbetat en lathund för kvalitetsarbete. Vi har också
genomfört personalenkäter för att utröna personalens uppfattning om både
arbetsmiljön och ledarskapet som kommer att följas upp. Vissa delar av vår
verksamhet följs nu upp kontinuerligt varje eller vartannat år. Tidpunkter för
dessa uppföljningar finns också inskrivna i socialnämndens sammanträdesplan.
Den typen av uppföljning kan handla om exempelvis vårdtyngdsmätning,
näringsintag, kvalitetsplaner, redovisning ”Säg Vad Du Tycker” och så vidare. 

Genom Kompetensstegen och Hållbar kompetensutveckling har vi också under
de senaste åren haft möjligheter att utbilda personal för att på så sätt bibehålla
kvaliteten i våra verksamheter. Införandet av resursfördelningssystem i
hemtjänsten är också ett sätt att effektivt utnyttja våra resurser.

Genom samverkan dra upp normer och arbeta i linje med
barnkonventionen för att minska antalet ungdomar som mår dåligt

Under året har socialtjänsten och skolan förbättrat sitt samarbete. Man har börjat
med regelbundna möten för att på så sätt veta vad ”den andra handen gör” och
därmed motverka dubbelarbete. Socialtjänsten och skolan har också tillsammans
tagit fram en handlingsplan mot mobbing i skolan. Under några år har
socialtjänsten genomfört föräldrautbildningar för föräldrar till barn i olika
åldersgrupper. Tillsammans med skolan arbetar man också med asylsökande barn
och deras särskilda behov. Under året gjordes en ansökan till Länsstyrelsen, ”Åsa-
projektet”, och arbetet pågår med att starta upp detta gemensamma projekt. 

Sedan många år finns en grupp som kallas sociala-skola-polis som träffas fyra
gånger per år för att arbeta gemensamt med barn- och ungdomsfrågor.



Verka för att bryta negativa mönster och stärka individer för att komma ur
sitt drogberoende

Blåslampans arbete är huvudaktiviteten när det gäller detta mål. Kommunen har
anställt en drogsamordnare som håller ihop arbetet. Socialtjänsten har också en
anställd så kallad ”case manager” som arbetar med vuxna missbrukare.
Efterdyningarna av ”MOB-arbetet” i form av ytterligare utbildningsinsatser har
också pågått under året. Arbetet med MOB har i stor utsträckning bidragit för att
arbeta mot detta mål. Socialtjänsten samverkar också med Folkhögskolan när det
gäller människor som behöver en bättre grund att stå på för sitt fortsatta liv.

Arbeta för att färre personer har behov av försörjningsstöd

Socialtjänsten har tillsammans med arbetsmarknadsenheten haft två handledare
anställda som har hjälpt till att skaffa praktikplatser och arbetstillfällen m m för
människor med försörjningsstöd. Projektet har drivits tillsammans med
Arbetsförmedlingen. Socialtjänsten har också sett över de riktlinjer som finns för
försörjningsstöd. Man har också personal med speciell kompetens för att arbeta
med dessa frågor. 

Genom utveckling av hemtjänsten göra det möjligt för fler att bo kvar i
det egna hemmet

För att nå upp till detta mål är ökad kompetens en viktig del. Som tidigare har
nämnts kan vi genom Hållbar kompetensutveckling utbilda personal vilket också
har skett. All personal har fått möjlighet att utbilda sig på arbetstid i demens,
nutrition och social psykiatri utifrån verksamhetens behov. Vi har också ett
projekt när det gäller stöd till anhöriga. I detta projekt har KHPR arbetat på ett
förtjänstfullt sätt. Genom projektet ”Stimulansmedel mest sjuka äldre” har vi
också kunnat anställa en arbetsterapeut som ska arbeta med att utbilda
hemtjänstpersonal i vardagsrehabilitering för att bättre kunna hjälpa människor
för att kunna bo hemma längre.

 



FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN

VERKSAMHETSMÅL 2006

 Genom ökad samverkan stimulera och utveckla det ideella arbetet i föreningarna.

Genom föreningsträffarna har nämndens Au och Fritid & Kulturs tjänstemän träffat i
stort sett hela föreningslivet. Därefter har Au inom ramen för bidragsgivningen till var
och en av föreningarna anslagit medel. Under träffarna diskuteras gemensamma
samverkanslösningar. Gårdens drift och driften av IP och ishall sköts av ÄIF fotboll.

Prioritera barn- och ungdomsverksamhet.

Genom PUMA (Pengar Ungdom Med Ambition) pengarna och gratis hyra för
föreningar i sport- och gymnastikhallarna och framför allt genom bidragsgivningen som
har åldern 7-20 år som ledstjärna.

Verka för en livskraftig fritids- och kulturverksamhet i kommunens alla delar.

Framför allt genom bidragsgivningen så fördelas medel till olika verksamheter och skilda
grupper i kommunens alla delar.

Skapa delaktighet bland ungdomar i samhällsfrågor

Nämnden hade intentionen att under våren 2006 lyssna av högstadie- och
gymnasieungdomarnas tankar om Älvsbyn och framtiden i ett större samhällsperspektiv.
Träffen fick ställas in pga. att gymnasieungdomarna inte hade tid eftersom skolarbetet
var så krävande. Ungdomsting kommer i stället att hållas under första kvartalet 2007 så
ungdomarnas synpunkter kan ta tillvara i budgetprocessen under året.



KONCERNRESULTATRÄKNING              

2006 2005

Verksamhetens intäkter Not 1
Verksamhetens kostnader Not 2
Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter Not 3 724
Finansiella kostnader Not 4

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

Resultat före skatt

Skatt 227 -279

Årets Resultat Not 5

NYCKELTAL
2006 2005

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och bidrag 95,6% 91,0%
Finansnettots andel av skatteintäkter 1,9% 1,7%
Nettokostnaderna + finansnettot - avskrivningar och
jämförelsestörande poster i % av skatteintäkter och
bidrag 91,0% 86,2%
Balanslikviditet 104,2% 96,3%
Soliditet  exkl ansvarsförb. 29,0% 33,4%

155 117 144 851
-520 839 -478 038
-26 912 -25 785

-392 634 -358 972

281 436 266 804
129 268 127 695

1 589
-9 575 -7 534

10 084 28 717

10 084 28 717

10 311 28 438



KONCERNBALANSRÄKNING

2006 2005
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Fastigheter och anläggningar Not 6
Maskiner och inventarier
Långfristiga fordringar
Värdepapper och andelar Not 7
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar Not 8
Likvida medel Not 9
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Ingående eget kapital Not 10
Årets förändring
Summa eget kapital

AVSÄTTNINGAR Not 11
Avsättningar för pensioner
Avsättningar för latent skatt
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

SKULDER
Långfristiga skulder Not 12
Kortfristiga skulder Not 13
Summa skulder

SUMMA EGET KAP,AVSÄTTN,SKULDER

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Fastighetsinteckningar 181 181
Pensionsförpliktelser
Övriga ansvarsförbindelser (externa)

541 288 425 450
28 573 26 229
4 210 4 260
7 967 5 877

582 038 461 816

1 831 3 712
33 024 26 796
69 764 71 612

104 619 102 120

686 657 563 936

188 618 160 181
10 311 28 438

198 929 188 619

5 490 5 069
4 897 5 148
3 500

13 887 10 217

373 485 259 002
100 356 106 098
473 841 365 100

686 657 563 936

214 918 197 012
7 986 8 838



NOTER KONCERNEN         

2006 2005

Not 1. Verksamhetens intäkter
Kommunen
AB Älvsbybostäder
Älvsbyns Fjärrvärme AB
Summa koncernintäkter

Not 2. Verksamhetens kostnader
Kommunen
Älvsbyns kommunföretag AB -15 -25
AB Älvsbybostäder
Älvsbyns Fjärrvärme AB
Summa Koncernkostnader

Not 3. Finansiella intäkter
Kommunen 371
Älvsbyns Kommunföretag AB 14 11
AB Älvsbybostäder 557 326
Älvsbyns Fjärrvärme AB 13 16
Summa finansiella intäkter 724

Not 4. Finansiella kostnader
Kommunen
Älvsbyns kommunföretag AB
AB Älvsbybostäder
Älvsbyns Fjärrvärme AB -394
Summa finansiella kostnader

119 188 115 935
16 591 17 148
19 338 11 768

155 117 144 851

-488 674 -455 983

-10 101 -7 077
-22 049 -14 953

-520 839 -478 038

1 005

1 589

-4 361 -3 651

-3 702 -3 489
-1 512
-9 575 -7 534



NOTER KONCERNEN         

2006 2005

Not 5. Årets resultat
Kommunen
Älvsbyns kommunföretag AB -1 -14
AB Älvsbybostäder
Älvsbyns Fjärrvärme AB 0 0
Bokslutsdispositioner -846 983
Skatt 237 -275
Summa årets resultat

Not 6. Fastigheter och anläggningar
Kommunen
AB Älvsbybostäder
Älvsbyns Fjärrvärme AB

Summa fastigheter och anläggningar

Not 7. Värdepapper och andelar
Kommunen
Älvsbyns Fjärrvärme AB 50 50
AB Älvsbybostäder 40 40
Summa värdepapper och andelar

Not 8. Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Interimsfordringar
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

9 789 23 062

1 132 4 682

10 311 28 438

281 340 277 171
111 685 114 660
148 263 33 619

541 288 425 450

7 877 5 786

7 967 5 876

12 390 10 733
16 630 12 073
4 004 3 990

33 024 26 796



NOTER KONCERNEN         

2006 2005

Not 9. Likvida medel
Kommunen
Älvsbyns kommunföretag AB 666 668
AB Älvsbybostäder
Älvsbyns Fjärrvärme AB
Summa likvida medel

Not 10. Eget kapital
UB föreg år
därav avsättn för latent skatt
Ingående eget kapital

Not 11. Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Avsättningar för latent skatt på bokslutsdisp.
Avsättningar för uppskjuten skatt 138 152
Avsättning för strukturella kostnader
Summa avsättningar

Not 12. Långfristiga skulder
Kommunen
AB Älvsbybostäder
Älvsbyns Fjärrvärme AB
Summa långfristiga skulder

Not 13. Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Interimsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

39 356 45 739

27 985 25 205
1 757

69 764 71 612

193 766 165 057
-5 148 -4 876

188 618 160 181

5 490 5 069
4 759 4 996

3 500
13 887 10 217

136 814 148 073
109 671 109 734
127 000 1 195
373 485 259 002

32 532 16 186
54 630 59 053
13 194 30 859

100 356 106 098



DRIFTREDOVISNING PER HUVUDPROGRAM

Huvudprogram Kostnader Intäkter Nettokostnader
Redovisning Avvikelse Redovisning Avvikelse Redovisning Avvikelse

0 Gemensam
kommunadministration

1 Arbete och näringsliv

2 Mark och bostäder -9 13

3 Kommunikationer -679 30 30 -649

4 Park, fritid och kultur -614 724 110

5 Energi, vatten och avfall -543 444 488 -99

6 Utbildning

7 Social omsorg

8 Miljö, hälso-
och samhällsskydd -348 389 41

S:a exkl. finansiering

Pens.kostn inkl löneskatt
Avr soc avg/kalk pålägg mm
Strukturella kostnader
Kalk kapitalkostnader -575 -575

Skatteintäkter
Statsbidrag, utjämning mm
Utjämning LSS
Finansiella kostn/intäkter
Reavinst/förl förs av anl.tillg. -441 -441 -441 -441
Avskrivningar 236 236

9 S:a finansiering

TOTALT 378

-86 051 -2 194 16 502 -1 433 -69 550 -3 627

-50 133 -18 174 44 312 19 298 -5 822 1 125

1 213 1 143 1 204 1 156

-15 960 -15 929

-14 064 2 404 -11 660

-20 156 20 644

-173 866 -2 103 23 812 3 218 -150 055 1 115

-182 384 -8 878 43 017 6 409 -139 367 -2 470

-10 093 1 974 -8 120

-552 716 -33 519 153 906 30 221 -398 811 -3 298

-20 988 -12 064 -20 988 -12 064
14 519 15 819 14 519 15 819
-3 500 -3 500 -3 500

32 370 32 370

279 759 1 677 279 759 1 677
116 765 -1 724 116 765 -1 724
14 503 1 048 14 503 1 048

-4 311 2 196 1 006 1 006 -3 305 3 202

-20 764 -20 764

-35 486 2 245 444 402 1 431 412 416 3 676

-588 202 -31 274 598 307 31 652 13 605



DRIFTREDOVISNING PER NÄMND
Nämnd&styrelse Kostnader Intäkter Netto

Redovisning Avvikelse Redovisning Avvikelse Redovisning Avvikelse

Kommunstyrelsen -615

Miljö- o byggn.nämnden -93 66 -27

Barn- o utbildn.nämnden -393

Socialnämnden

Fritids- o kulturnämnden -475 708 233

Summa nämnder

Finansiering

Totalt 378

-189 808 -21 654 89 117 21 039 -100 691

-3 055 1 166 -1 888

-165 371 -2 393 18 218 2 000 -147 153

-182 410 -8 904 43 017 6 409 -139 394 -2 496

-12 073 2 388 -9 685

-552 716,2 -33 519 153 906 30 221 -398 811 -3 298

-35 479 2 245 444 078 1 431 408 600 3 676

-588 195 -31 274 597 984 31 652 9 789



INVESTERINGSREDOVISNING
Nämnd Utgifter Inkomster Netto- Avvikelse mot

investering budget

Kommunstyrelsen
   därav
   -  fastigheter 2 -193
   -  gator och v/a 1
   -  bredband, data

         -  övrigt -925 -925

Barn- och utbildnings- 0 435
nämnden 

Socialnämnden 0 472

Fritids- och kultur- 1 326
nämnden

TOTALT

Årsbudget 2006
Kompletteringsbudget KF § 13/2006
Tilläggsanslag KF § 17/2006, Åtg. Rallycrossbana 200
Tilläggsanslag KF § 18/2006,Tillbyggn driftcentralen
Tilläggsanslag KF § 39/2006, Älvåkra IP 970

Investeringsbudget 2005 totalt

-17 292 3 123 -14 169 1 504

-4 602 -4 600
-3 603 -3 602 2 367
-8 162 3 120 -5 042 -2 042

1 372

-3 258 -3 258

-1 063 -1 063

-9 839 -9 838

-31 452 3 124 -28 328 2 737

23 880
3 015

3 000

31 065



INVESTERINGSPROJEKT
Budget      Nettoinv.

Text (tkr)  (tkr)

Projekt > 200 tkr

Upprustning Älvåkra
VA+gata Storgatan etapp 2
Tillbyggnad driftcentralen
Kompl./utbyggnad av IT-nät
Spårmaskin
VA Jägargatan
Gymnasiet, IT-utrustning 900 899
Älvåkraskolan, biologisal 650 570
Gemensamma dataresurser 625 910
Reningsverk Älvsbyn, tak mm 615 54
Förv.specifika e-investeringar, program 600 691
Bilar driftcentralen 557 442
E-tjänster www.alvsbyn.se 500 287
Lågsängar och lyftar 480 343
Datasystem hemtjänst 477 47
Vidsel omb skolmåltidslokaler 450 604
Korsträsk 1:97, konvertering 324 26
Kanis Action Center 300 338
Vatten Skansgatan 300 51
Parkmaskiner 230 185
Datorer förskola / grundskola 200 238
Byte belysningsarmaturer 200 200
Rallycrossbana 200 159
Medfinansiering bredbandsprojekt 0
Ugglan, korttids / avlastning 0 834
Köksinventarier Kanis 0 200

Övriga projekt

Totalt

8 489 7 963
3 500 1 593
3 000 2 981
1 200 1 158
1 100 1 094
1 000 1 077

1 920

5 168 3 464

31 065 28 328



RESULTATRÄKNING
Avvikelse mot

2006 budget 2006 2005
Verksamhetens intäkter                               Not 1
Verksamhetens kostnader                           Not 2
Avskrivningar 235,9

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter                                               Not 3  
Statsbidrag och utjämning                           Not 4   -676,2
Finansiella intäkter 371,2
Finansiella kostnader

Resultat före extraordinära poster 377,5
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader 

Årets resultat 377,5

FINANSIERINGSANALYS
Avvikelse mot

2006 budget 2006 2005
Den löpande verksamheten
Årets resultat 377,5
Justering för avskrivningar -235,9
Justering för nedskrivningar mm                 Not 5 207,7
Justering för förändr avsättningar               Not 13 910,0
Summa likvida medel från driften

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
Försäljning fastigheter
Nyberga mervärdeskatt 1991-94, utslag i dom
Summa likvida medel från investeringarna

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld                                   Not 14
Avsättning pensionsutbetalningar
Förvärv aktier och andelar -90,4 -90,4 -12,0
Minskning långfristiga fordringar 50,0 50,0
Summa likvida medel från finansen

Rörelsekapitalet (exkl. likvida medel)
Justering långa fordringar, från korta över BR 0,0 0,0
Minskning/Ökning kortfristiga fordringar 164,2
Minskning förråd och varulager 17,1 17,1 1,6
Ökning kortfristiga skulder
Summa förändring rörelsekapitalet -240,7 -240,7
Årets kassaflöde/förändring likvida medel

122 961,4 7 760,1 119 285,9
-499 756,6 -11 763,8 -467 749,7
-20 764,1 -19 693,8

-397 559,3 -3 767,8 -368 157,6

281 435,6 1 676,6 266 804,0
129 267,8 127 695,1

1 005,4 1 005,4
-4 360,5 2 139,5 -3 650,7

9 789,0 23 062,0

9 789,0 23 062,0

9 789,0 23 062,0
20 764,1 19 693,8

3 921,0 2 517,0
34 474,1 2 658,6 43 873,5

-28 327,8 2 737,0 -11 994,6
1 011,4 1 011,4

2 817,6
-27 316,4 3 748,4 -9 177,0

-11 259,6 -1 259,6 -4 334,5
-2 000,0

-13 300,0 -1 300,0 -4 346,5

-7 620,4
-2 020,4 -2 020,4

1 762,6 1 762,6 5 683,7
-1 770,9

-6 383,0 4 866,3 28 579,1



Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut 

45 739,4 17 160,3
39 356,4 45 739,4



BALANSRÄKNING
2006 2005

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader o tekn anl.                 Not 6    
Maskiner och inventarier                       Not 7
Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper och andelar                     Not 8
Långfristiga fordringar                           Not 9   
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd 372,4 389,6
Kortfristiga fordringar                            Not 10 
Kassa och bank                                     Not 11
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Ingående eget kapital                           Not 12
Årets resultat
Summa eget kapital

  AVSÄTTNINGAR
Avsättning för pensioner o löneskatt    Not 13
Övriga  avsättningar
Summa avsättningar

SKULDER
Långfristiga skulder                              Not 14  
Kortfristiga skulder                               Not 15
Summa skulder
S:A EGET KAP,AVSÄTTN. O SKULDER

ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförpliktelser                            Not 16
Borgens- och ansvarsförbindelser       Not 17
Förvaltade fonder 464,9 462,8
Nyckeltal
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter 91,7% 88,3%
Finansnettots andel av skatteintäkter 0,8% 0,8%
(Nettokostnad + finansnetto)/skatteintäkter 92,6% 89,2%
Balanslikviditet 78,6% 85,6%
Soliditet exkl ansvarsförb. 41,4% 39,4%

281 340,4 277 171,4
28 058,3 25 674,9

10 876,9 8 786,5
6 163,7 6 213,7

326 439,3 317 846,5

26 510,7 24 490,3
39 356,4 45 739,4
66 239,5 70 619,3

392 678,8 388 465,8

EGET KAPITAL                                    
152 865,3 129 803,3

9 789,0 23 062,0
162 654,3 152 865,3

5 490,0 5 069,0
3 500,0
8 990,0 5 069,0

136 813,7 148 073,3
84 220,8 82 458,2

221 034,5 230 531,5
392 678,8 388 465,8

214 918,0 197 012,0
244 636,3 135 882,5



Soliditet inkl. pensionsförpliktelse -13,3% -11,4%



NOTHÄNVISNINGAR
2006 2005

Not 1. Verksamhetens intäkter
Intäkter nämnder och styrelser
Avgår interna poster
Avgår finansiella intäkter -49,7
Reavinst/förlust vid förs av anl.tillgångar

Försäljningsmedel
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet
Försäljning av anl.tillgångar 40,4
Summa intäkter

Not 2. Verksamhetens kostnader
Kostnader nämnder och styrelser
Avgår interna poster
Avgår kalk kapitaltjänstkostnader
Avgår finansiella kostnader -56,7 -8,5
Pensioner, avr. sociala avgifter, omstrukt. mm (netto)
Reaförlust vid försäljning av fastigheter 441,3

Entreprenader, bidrag material
Personalkostnader
Energi, bränsle, hyror
Transporter, försäkringar, övr kostn
Summa kostnader

Not 3. Skatteintäkter
Kommunalskatt
Slutavräkning 2004 -272,9
Slutavräkning 2005
Slutavräkning 2006
"200-kronan" (2005 enb slutavräkning) 14,5
Summa skatteintäkter

153 905,7 134 267,6
-30 944,3 -18 130,3

3 198,3
122 961,4 119 285,9

5 213,7 5 063,0
41 864,7 37 455,3
6 387,0 8 640,2

65 519,6 59 253,0
3 936,0 5 663,0

3 211,4
122 961,4 119 285,9

552 716,2 510 848,5
-30 944,3 -18 130,3
-32 369,5 -31 182,4

9 969,6 6 222,4

499 756,6 467 749,7

109 119,4 100 673,5
328 863,7 316 008,1
50 295,2 42 871,6
11 478,3 8 196,5

499 756,6 467 749,7

277 722,9 270 046,3

1 838,2 -2 983,9
1 874,5

281 435,6 266 804,0



NOTHÄNVISNINGAR
2006 2005

Not 4. Statsbidrag o utjämning 
Inkomstutjämningsbidrag
Strukturbidrag
Kostnadsutjämningbidrag
Införandebidrag
Regleringsavgift -152,4
Bidrag för LSS-utjämning
Generellt sysselsättningsstöd
Summa  generella statsbidrag

Not 5. Justeringar
Försäljning fastigheter 27,7
Nedskrivning långfristig fordran 180,0
Summa 0,0 207,7

Not 6.Mark, byggnader o tekniska anläggningar
Markreserv
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter för affärsverksamhet
Publika fastigheter
Fastigheter för annan verksamhet
Pågående arbeten
Summa mark, byggnader o tekniska anläggn.

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Försäljning fastighet (bokf värde) -27,7
Årets nettoinvesteringar
Nyberga moms, återbet
Årets avskrivningar
Utgående bokört värde

Not 7. Maskiner och inventarier
Maskiner
Inventarier
Bilar och andra transportmedel
Summa maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 
Ackumulerade avskrivningar
Årets nettoinvesteringar
Årets avskrivningar

65 562,4 67 917,5
21 957,8 22 308,6
16 196,2 12 777,8
5 588,8 7 310,4

-1 948,3
14 503,2 13 049,9
5 611,8 6 279,2

129 267,8 127 695,1

8 079,9 8 079,9
160 799,9 168 062,2
26 673,6 24 643,4
46 727,9 49 322,1
17 988,3 20 665,5
21 070,8 6 398,3

281 340,4 277 171,4

467 211,2 467 025,2
-190 039,8 -179 506,1

-1 011,4
19 761,8 6 717,2

-2 817,6
-14 581,4 -14 219,6
281 340,4 277 171,4

2 541,8 1 665,4
22 777,2 21 102,4
2 739,3 2 907,1

28 058,3 25 674,9

54 445,3 50 351,8
-28 770,3 -24 480,1

8 566,0 5 277,4
-6 182,7 -5 474,2



NOTHÄNVISNINGAR
2006 2005

Utgående  bokfört värde

Not 8. Värdepapper, andelar
Aktier i koncernföretag
Aktier 317,9 277,5
Andelar
Förlagsbevis 50,0
Fondplacering SPAX Europa
Bostadsrätter 64,2 64,2
Summa värdepapper, andelar

Not 9. Långfristiga fordringar
Älvsby folkhögskola
Älvsbyns Kommunföretag AB
Övriga 459,7 509,7
Summa långfristiga fordringar

Not 10. Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Värdereglering kundfordringar -318,4 -637,3
Interimsfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

Not 11. Kassa och bank
Kassa 12,6 38,6
Bank
Summa kassa och bank

Kommunens koncernkonto nettoredovisas
behållning för respektive företag per 31 december 
Älvsbyns kommun
Älvsbyns Fjärrvärme AB 897,8
AB Älvsbybostäder
Älvsbyns Kommunföretag AB 666,3 667,5
Summa koncernkontot enlig kontoutdrag

Not 12. Eget kapital
Rörelsekapital
Anläggningskapital
Summa eget kapital

Eget kapital, ingående värde

28 058,3 25 674,9

3 000,0 3 000,0

5 444,8 5 444,8

2 000,0

10 876,9 8 786,5

3 750,0 3 750,0
1 954,0 1 954,0

6 163,7 6 213,7

7 735,6 9 242,6

16 347,0 12 652,1
2 746,5 3 232,9

26 510,7 24 490,3

39 343,8 45 700,8
39 356,4 45 739,4

33 094,9 44 800,9
-1 200,2

28 886,1 25 203,9

63 545,1 69 472,1

-17 981,3 -11 838,9
180 635,6 164 704,3
162 654,3 152 865,4

152 865,3 129 803,3



NOTHÄNVISNINGAR
2006 2005

Årets resultat
Summa eget kapital

Not 13.  Avsättningar 
Avsättningar för pension och löneskatt
Ingående värde
Årets nettoförändring 421,0 910,0
Utgående värde
varav
 avsättningar för pensioner
 avsättningar för visstidspension (1 st) 78,0 301,0
 avsättningar för särskild löneskatt 990,0

Övriga avsättningar
Avsättning för strukturella kostnader

Not 14. Långfristiga skulder
Sparbanken Nord
SHB
Swedbank hypotek
Kommuninvest AB
Summa externa skulder
Nästa års amortering
Bokförd långfristig skuld

Nya lån 
Amorteringar / lösen av lån
Kortfristig del (jämf. föreg år)
Summa amortering och förändring kortfristig del
Årets förändring

Not 15. Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Interimsskulder
Semesterlöneskuld
Övrigt 597,8 970,4
Nästa års amortering
Summa kortfristiga skulder

Not 16. Pensionsförpliktelser
Pensionsförpliktelser
Särskild löneskatt

9 789,0 23 062,0
162 654,3 152 865,3

5 069,0 4 159,0

5 490,0 5 069,0

4 340,0 3 778,0

1 072,0
5 490,0 5 069,0

3 500,0

70 234,2 81 473,3
30 579,5 30 600,0
26 000,0 26 000,0
20 000,0 20 000,0

146 813,7 158 073,3
-10 000,0 -10 000,0
136 813,7 148 073,3

-11 259,6 -4 334,6
-7 620,4

-11 259,6 -11 955,0
-11 259,6 -11 955,0

19 947,7 13 102,7
30 921,5 35 773,4
22 753,8 22 611,7

10 000,0 10 000,0
84 220,8 82 458,2

172 958,0 158 548,0
41 960,0 38 464,0



NOTHÄNVISNINGAR
2006 2005

Summa  förpliktelser

Not 17.  Borgens- och ansvarsförb.
AB Älvsbybostäder
Älvsbyns Fjärrvärme AB
Bostadsrättsföreningar
Egnahem
Övriga
Summa borgens- o ansvarsförb.
Älvsbyns kommun har 2002-04-29, KF § 22,
ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser.
Borgensåtagandet är i ett underavtal begränsat till
den låneskuld som kommunkoncernen har i 
Kommuninvest. Vid årskiftet 2006/2007 uppgick detta 
lånebelopp till 221,6 miljoner kronor (99,3 mkr 2005/2006)

Leasingkostnader
Kontorsmaskiner, kopiatorer 242,2 207,8
Fordon, bilar 396,7 348,8
Köksmaskiner 18,9 18,9
Trygghetslarm 447,6 590,7
HemPC*
Summa leasingkostnader

Leasingkostnader kommande år
2007 2008- 2011

Kontorsmaskiner, kopiatorer 237,0 421,6
Fordon, bilar 519,8
Köksmaskiner
Trygghetslarm 340,8 840,0
HemPC* 745,7
Summa leasingkostnader

 */HemPC finansieras helt genom bruttolöneavdrag

214 918,0 197 012,0

109 671,1 110 064,3
127 000,0 17 000,0

1 074,3 1 082,5
4 741,9 5 586,7
2 149,0 2 149,0

244 636,3 135 882,5

1 989,1 1 625,7
3 094,5 2 791,9

1 483,3

1 626,3
2 723,9 3 490,6



REDOVISNINGSPRINCIPER

Kommunen följer i huvudsak den kommunala redovisningslagen och de
rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning. Avstegen från
regelverket avser klassificering och värdering av exploateringsmark. I markreserven,
som klassificeras som anläggningstillgång, redovisas kommunens totala markinnehav.
Dokumentation av redovisningssystemet, som föreskrivs i 2 kap 7§, finns inte i dag i
samlad form. I den ekonomiska redovisningen nettoredovisas kommunens andel i
koncernkonto i Sparbanken Nord. I noten under ”Kassa och bank” framgår behållningen
på balansdagen för respektive kommunalt företag.  

Resultaträkning, finansieringsanalys, balansräkning och noter redovisas i tkr med en
decimal varför avrundningsavvikelser kan förekomma.

Överställd redovisningsprincip som gäller för värdering av tillgångar och skulder är
försiktighetsprincipen. Denna innebär att försiktighet skall råda vid värderingar så att
kommunen inte riskerar visa en bättre ekonomisk ställning än vad som gäller i
verkligheten.

Från och med bokslutet 2004 redovisas finansieringsanalysen i en sektorsindelad
betalningsflödesrapport.

Fordringar är upptagna till det belopp varmed de beräknas inflyta. Särskild prövning har
gjorts i samband med upprättandet av årsredovisningen. Fordringar  som betraktas som
osäkra har värdereglerats bokföringsmässigt. 

Anläggningstillgångarna har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet (utgifter
minus eventuella investeringsbidrag) med avdrag för avskrivningar. Avskrivningstiderna
är beräknade i enlighet med rekommendationer från kommunförbundet. Som
anläggningstillgång definieras en investering med anskaffningsvärde överstigande ett
prisbasbelopp exklusive moms (år 2006, 39 700 kr) och med nyttjandetid överstigande
tre år. 

Sedan år 2002 har avskrivningar på under året avslutade investeringar beräknats och
kostnadsförts. Vidare särredovisas pågående investeringsobjekt i noten till ”Mark,
byggnader och tekniska anläggningar”.

Pensionsskulden har beräknats av kommunernas pensionsanstalt (KPA). 

Skatteintäkterna har periodiserats och redovisats enligt rekommendation från Rådet för
kommunal redovisning. I redovisningen för 2006 har den definitiva slutavräkningen för



2005 bokförts och en preliminär avräkning för år 2006. 

Löner och sociala avgifter periodiseras med undantag för lön till timavlönade, som har
efterskottslön.

Kommunens leasingavtal redovisas efter sista noten till räkenskapssamandragen.
Leasingavtalen är av mindre omfattning och påverkar därför inte bedömningen av
kommunens resultat och ställning. Mot den bakgrunden betraktas alla som operationell
leasing.

I den sammanställda redovisningen – koncernredovisningen - ingår kommunen samt
Älvsbyns Kommunföretag AB med dess dotterbolag, AB Älvsbybostäder (namnändrat
till Älvsbyns Fastighet AB) och Älvsbyns Fjärrvärme AB (namnändrat till Älvsbyns
Energi AB), vilka ägs till 100 %. Koncernredovisningen har upprättats enligt
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med proportionell konsolidering
menas att endast ägda delar av bolagens resultat- och balansräkningar tas in i
koncernredovisningen. Förvärvsmetoden innebär att anskaffningsvärdet för bolagens
aktier har avräknats mot förvärvat eget kapital. I koncernens egna kapital ingår, förutom
kommunen, endast den del av bolagens egna kapital som intjänats efter förvärvet.
Obeskattade reserver har upplösts mot eget kapital och avsättning för skatter. Interna
mellanhavanden inom koncernen har eliminerats, varvid väsentlighetsprincipen har
tillämpats. Enhetliga redovisningsprinciper finns inte mellan kommunen och bolagen. 



Tre år i sammandrag
Verksamhetsmått 2004 2005 2006

kostn i kr kostn i kr kostn i kr
Vård och omsorg
Nettokostnad per invånare 

Antal hushåll som erhöll socialbidrag 283 307 343
Nettokostnad per hushåll

Antal institutionsplaceringar vuxna, hela året 15 14 32
Nettokostnad per placering
Antal personer i Wannerstrandsprojektet 28 25 -
Nettokostnad per person -

Antal familjehems-/institutionsplac barn, hela året 14 14 22
Nettokostnad per placering 

197 200 202

Antal platser i särskilt boende, Ugglan o Nyberga 124 115 121
Nettokostnad per person i särskilt boende

Antal personer med LSS-insats 1 okt 86 84 91

Antal personer med LASS-insats 1 okt 30 28 26
Kommunens nettokostnad per person

Pedagogisk verksamhet
Nettokostnad per invånare 

Förskolans nettokostnad
Antal barn i förskolan 1 oktober 357 360 362
Nettokostnad per barn

Grundskolan, nettokostnad, 
Antal elever i grundskolan, 1 oktober
Nettokostnad per elev

Gymnasieskolan, nettokostnad
Antal elever i gymn, egen o annan kommun, 1 oktober 399 428 411
Nettokostnad per elev

av särskilt boende/hemtjänst. Oktober år 2005 blev omstruktureringen färdig, alla boende på Fluxen efter
detta datum redovisas med hemtjänstinsatser. 

15 762 15 379 16 106

22 818 27 376 26 629

42 327 48 142 48 647

18 421 20 368

140 271 334 835 230 159

Antal personer med beviljad hemtjänst, 1 okt 1)

Nettokostnad per person 79 254 122 536 113 690

367 190 383 230 394 257

Nettokostnad per person 278 009 264 929 255 427

214 020 221 328 228 636

16 152 16 598 17 006

27 174 200 26 556 900 26 257 100

76 118 73 769 72 533

70 144 000 70 256 300 71 785 300
1 062 1 039 1 009

66 049 67 619 71 145

36 215 900 37 824 300 39 580 500

90 766 88 375 96 303

1) Under 2004 ingick ej vårdtagare boende på Fluxen i någon redovisning ovan, på grund av omstrukturering



Tre år i sammandrag forts.

Verksamhetsmått 2004 2005 2006
kostn i kr kostn i kr kostn i kr

Teknisk verksamhet 
Vintervägunderhåll, plogning, sandning 220 251 314
siktröjn nettokostnad per invånare
Vatten, avlopp inkl reningsverk, nettokostnad 44 -44 -22
per invånare
Renhållning,  nettokostnad per invånare 11 -7 -38



KOMMUNALA FÖRETAGEN

De aktiebolag som konsoliderats i koncernredovisningen är;

Kommunens Moderbolagets
ägarandel ägarandel

Älvsbyns kommunföretag AB             100 %

AB Älvsbybostäder     100 %
Älvsbyns Fjärrvärme AB 100 %

Övriga aktiebolag och föreningar, där kommunen har ett mindre ägande och
inflytande i är följande;

Länstrafiken AB. Företaget ägs till 50 % av Norrbottens kommuner och till 50 % av
Norrbottens läns landsting. Länstrafikens uppgift är att ansvara för kollektivtrafiken i
länet.

IT Norrbotten AB. Bolaget bildades under 1996. Ägare är Norrbottens kommuner,
Norrbottens läns landsting samt företagarna i Norrbotten. Bolagets syfte är att stärka
länets infrastruktur och kompetens avseende informationsteknik. Med hjälp av EU-
medel har höghastighetsnät för IT-kommunikation byggts upp för länet. I respektive
kommun har även byggts lokala stadsnät. Bolaget kommer i framtiden att i huvudsak
satsa på utbyggnad av bredbandskommunikation. 

Filmpool Nord AB. Företaget ska bl.a. medverka till ökad film- och TV produktion i
Norrbotten samt verka för distribution och marknadsföring av film och TV. Företaget
ska också stödja utvecklingen inom film, TV och multimedia inom länet och
Barentsregionen. Ägare är länets kommuner och Norrbottens läns landsting. Under år
2006 har kommunens aktieinnehav i Filmpool Nord AB utökats med 40 tusen kronor
genom en riktad nyemission.

Nenet AB, Norrbottens Energikontor. Delägare är kommunerna i Norrbotten förutom
Piteå kommun. Bolagets syfte är att främja energi- och miljöfrågor på lokal och
regional nivå i ett internationellt perspektiv.



Leader - Skogslandet AB. Företaget ägs tillsammans av Älvsbyn, Gällivare, Boden,
Piteå och Jokkmokks kommun. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar så
att dagens invånarantal i byarna bibehålls och gärna växer. Insatser på inom
områdena naturresurser, landsbygds- och kulturturism samt småföretagande
prioriteras. Finansiering sker med stöd från dels medverkande kommuner och dels
från medel ur EU:s strukturfonder. För närvarande diskuteras Leaders framtid utifrån
EU:s ny landsbygdsutvecklingsprogram (LBU). 

Kommuninvest ekonomisk förening. Föreningen äger Kommuninvest AB, som är ett
kreditmarknadsbolag. Kommuninvest bildades 1986 för att möjliggöra för
medlemmarna att så kostnadseffektivt som möjligt ordna sin finansiering.
Föreningen har för närvarande194 (177) medlemmar, varav 187 (171) kommuner
och 7 (6) landsting. 

Älvsbyns Folket husförening. Kommunen är största intressent i Älvsbyns Folkets
husförening. Kommunen står för ca 97 % av föreningens andelskapital. Kommunen
är också representerad i styrelsen med 1 ledamot.

Piteälv ekonomisk förening. Föreningen är en samarbetsorganisation för att utveckla
turism och besöksnäring med tyngdpunkt lagd på sportfiske. Medlemmar är
kommunerna i älvdalen samt fiskerättsägare och intresseorganisationer. 



ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB

Styrelseordförande : Bo Johansson

Verkställande direktör : Ralph Forsberg

Huvuduppgifter

Bolaget bildades år 1997. Bolagets syfte är att utgöra moderbolag för Älvsbyns
kommuns dotterföretag samt förvalta aktier i minoritetsägda företag. Syftet är vidare att
utgöra ett instrument för styrning och uppföljning av den kommunala verksamhet som
kommunen bedriver i bolagsform.

Antalet styrelseledamöter är 11 och utgörs av kommunstyrelsens ledamöter, från och
med år 2007 kommer antalet styrelseledamöter uppgå till 13 st. Bolaget har ingen egen
anställd personal utan samverkar med Älvsbyns kommuns personal. 

Bolaget har två helägda dotterföretag
• AB Älvsbybostäder, (namnändrat 2007 till Älvsbyns Fastigheter AB)
• Älvsbyns Fjärrvärme AB (namnändrat 2007 till Älvsbyns Energi AB)

Kommunens företagspolicy präglas av synsättet att de kommunala företagen är ett
instrument för att bedriva kommunal verksamhet. Kommunen har det politiska ansvaret
för verksamheten oavsett om den bedrivs i förvaltning eller bolag. Kommunen har också
ett mycket stort ekonomiskt ansvar för den verksamhet som bedrivs i bolagen.  Bolagen
svarar dessutom för en väsentlig del av koncernens tillgångar. Det är därför mycket
viktigt att kommunens styrning och samordning utgår från en helhetssyn med hela 
kommunkoncernen i fokus.
Ägarinflytandet från kommunfullmäktige säkerställs genom att fullmäktige:

• Fastställer ändamålet med verksamheten
• Utser styrelseledamöter samt minst en revisor
• Ska yttra sig i viktiga frågor av principiell beskaffenhet innan bolaget fattar beslut. 

Enligt direktiv från kommunfullmäktige är Älvsbyns kommunföretags viktigaste
uppgifter bl a att

• Äga och förvalta kommunens långsiktiga aktieinnehav
• Utse ombud till bolagsstämmor i dotterbolag
• Utfärda instruktioner till ombud inför bolagsstämmor
• Formulera ekonomiska och verksamhetsmässiga mål för dotterbolagen i enlighet med

kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens direktiv
• Följa upp mål och policybeslut
• Besluta om omstruktureringar och förändringar i bolagsstrukturen som är av mindre

art. Väsentliga förändringar skall godkännas av fullmäktige.



Årets verksamhet
Moderbolaget Älvsbyns Kommunföretag AB resultat år 2006 uppgår till ett tusen kronor.

Framtiden
Bolaget kommer att fortsätta utvecklingen av den interna styrningen och uppföljningen
av de bolag som ägs direkt och indirekt av Älvsbyns kommun.

2006 2005
Rörelsens kostnader -15 -25
Rörelseresultat -15 -25
Finansnetto 14 11
Årets resultat -1 -14

Balansomslutning 4 892 4 893



AB ÄLVSBYBOSTÄDER

Styrelseordförande : Lars Hedberg 
Verkställande direktör : Jesper  Josbrant

Huvuduppgifter
AB Älvsbybostäder  är ett helägt dotterbolag till Älvsbyns Kommunföretag AB. Bolaget är ett
allmännyttigt bostadsföretag med verksamhet inom Älvsbyns kommun med uppgift att
förvärva, äga och förvalta fastigheter och tomträtter samt att bygga bostäder, affärslägenheter
och kollektiva anordningar. Från och med 2007 kommer bolaget också  på uppdrag av
kommunen svara för driften och underhållet av kommunens fastighetsbestånd, park-/fritids-
anläggningar samt förrådsverksamheten.

Årets verksamhet

Uthyrningssituationen har under året som helhet varit gynnsam. Vakanstalen i centralorten har
varit låga under hela året. Trenden är dock en ökning av vakansen jämfört med tidigare år.
Särskild uppmärksamhet måste dock läggas på att Migrationsverket förhyr ett större antal
lägenheter som bostäder till asylsökande. Vakanserna i Vidsel är emellertid besvärande.
Särskilda insatser har under året gjorts för att minska vakanserna i Vidsel dock utan synbar
effekt.  

Bolaget har med utgångspunkt i upprättad underhållsplan arbetat med förebyggande och
löpande underhåll. 

Bolaget har som en följd av hyresförhandlingen för 2006 års hyror sett över de hyresrabbater
som förekommer. Lägenheter som kan förhyras med ungdomsrabatt är 45 stycken.
Hyresrabbater har upphört inom kvarteret Apeln.

Överlag har det varit ett tämligen normalt år verksamhetsmässigt.

Bolaget har under året deltagit i en omfattande omorganisation inom kommunen.
Kommunkoncernen har gjorts om från och med år 2007, bolaget byter namn till Älvsbyns
Fastigheter AB och har anställt en verkställande direktör som tillträder sin befattning den 1
januari 2007. Bolaget kommer i fortsättningen även svara för driften av kommunens
fastighetsbestånd, park-/fritidsanläggningar samt förrådsverksamhet. Administrationen av
bolaget kommer från och med år 2007 hanteras av egen personal.

Ekonomsikt resultat
Vid årets slut lämnar bolaget ett resultat på 1 132 tkr. 



2005-12-31
Antal Varav Antal Varav
lgh:er outhyrda lgh:er outhyrda

Älvsbyn 411 22 410 10
Vidsel 33 10 33 10
Totalt 444 32 443 20
Vakansgrad (genomsnitt) 5,1% 2,7%

2006-12-31

Ekonomi  (tkr)

2006 2005
Rörelsens intäkter 23 466 23 730
Rörelsens kostnader -16 144 -12 794
Avskrivningar -3 045 -3 091
Jämförelsestörande poster
Rörelseresultat 4 277 7 845
Finansnetto -3 145 -3 163
Årets resultat 1 132 4 682

Balansomslutning 140 643 141 173

Avstämning mot ägardirektiv

Mål 2006 2005
Räntabilitet Ökning från 5% (1998) till 7% år 2006 3,4% 5,8%
Soliditet Ökning från 2,4% (1998) till 14%  år 2006 19,2% 18,3%

[Med räntabilitet avses resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i relation till
genomsnittlig balansomslutning. Med soliditet avses eget kapital inklusive 72 % av
obeskattade reserver i relation till balansomslutning.]

När bolaget har uppnått de av kommunfullmäktige fastställda målen ska ägaren erhålla
ränta/utdelning på insatt kapital motsvarande normal bankränta. Utdelning får dock först
ske från och med räkenskapsåret 2007. Från och med 2007 är målen 7 % för
räntabiliteten och 20 % för soliditeten.

Övriga mål

Mål 2006 2005
Vakansgrad antalet lediga lägenheter max 1,5 % av beståndet 5,1% 2,7%
Omsättning av hyresgäster högst 20% 31% 25%



ÄLVSBYNS FJÄRRVÄRME AB

Styrelseordförande: Bo Johansson
Verkställande direktör: Jan Sipola

Huvuduppgifter
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Älvsbyns Kommunföretag AB. Bolagets uppgift är att
producera, sälja och distribuera energi och datakommunikation till brukare inom Älvsbyns
kommun. Från och med 2007 kommer bolaget också på uppdrag av kommunen svara för den
kommunaltekniska verksamheten.

Årets verksamhet

Energiförsäljningen
Under verksamhetsåret har energiförsäljningen uppgått till 41 485 MWh (38 420 MWh). Med
normalårskorrigering en försäljningsökning med 6,6 %. Villaförsäljningen för år 2006
utgjorde 28,9%  (26,9 %) av total försäljning.

Antalet abonnenter ökade under året med 207 (35) st, varav 206 (34) st är villor. Abonnerad
effekt under året var 19,5 (18,0) MWh. Färdig värme omfattande 1 085 (1 188) MWh
levereras till f d Vägverkets lokaler och till skolan i Vidsel. 

År 2006 var 8,5 (9,3) % varmare än normalåret. Mars månad var 17 % kallare än normalåret,
medan resterande del av året med undantag av oktober (110%) var varmare än normalt. Året
avslutades återigen med mycket milda november och december månader, enbart 79 (85) % av
normalårets graddagar.

Taxor
Fjärrvärmetaxan har höjts med 1 öre/kWh under året. Med detta pris ligger Älvsbyn på 17:e
lägsta fjärrvärmepris i Sverige av totalt 234 kommuner.

Av energiförbrukningen under året utgjordes 87,7 (90,6) % av flis, 5,0 (4,9) % av köpt
hetvatten samt 7,3 (4,5) % av olja. Den höga oljeförbrukningen är orsakad av byggnationen
av kraftvärmepannan kombinerat med det höga antalet villaanslutningar.

Driften
Under verksamhetsåret har planerat och vid sommarstoppet konstaterat underhåll utförts på
hetvattencentralen. Flispannan har varit avställd 9 veckor för detta underhåll inkl
semesterperiod. Flispannan klarar av 9,2 MW kontinuerlig last med torrt sågverksavfall och
minst 20 % bark som bränsle. Detta är drygt 50 % över flispannans märkeffekt. 

Anläggningen har genom det förebyggande underhållet fungerat bra. Ombyggnationer av
dagvattensystem samt asfaltytor ersatta med betongytor, omdragning el för flisladan samt
förberedelse för elmatning till vågen utgör de större underhållsarbetena under året. 

Distributionsnätet har haft förebyggande underhåll, där det tidigaste nätet på Industriområdet
har haft ett tiotal fuktfel. Kulvertnätet är i övrigt i mycket bra skick. Periodiska mätarbyten är
fortsatt omfattande.



Investeringar
Fjärrvärmebyggnation till Västermalm samt Älvåkersgatan har utförts under året tillsammans
med förtätningar av befintligt fjärrvärmenät. Antalet anslutna villor blev 206 st. plus
Västermalms förskola. 

Byggnationen av Kraftvärmepannan påbörjades i februari månad. Förutom pannan påbörjades
byggnationen av ackumulatortanken samt utförande av nytt distributionssystem.
Investeringarna är finansierade med lån via Kommuninvest.

Ekonomi
Normalårskorrigerad försåld mängd energi har ökat med 6,6 (0,3) %. År 2006 var återigen ett
betydligt varmare år än normalåret 91,5 (90,7) %. Barkinblandning har varit fortsatt stor men
även oljeförbrukningen ökade genom den omfattande villaanslutningen samt omkopplingen
till nytt distributionssystem under oktober månad. Biobränslelagret är mycket lågt då lagring
av bränsle inte gått att utföra pga. byggnation under den tid som tillgången på biobränsle är
som störst. 

Konsulttjänster för projektering och upphandling av ackumulatortanken, pumpar samt en
senarelagd investering i ny reservoljepanna har medfört en resultatförsämring med 1 667 (1
333) kkr. 

Den tidigare långfristiga skulden om 17 miljoner kronor samt lån för byggkreditiv för
pågående nyanläggningar med 110 MKr är placerade hos Kommuninvest för investeringen  i
den nya biobränsleeldade kraftvärmepannan, utbyggt kulvertnät, ackumulatortank och nytt
distributionssystem (pumpar). Kommunal borgen finns. Vi har även belastat koncernkontot
under året. Räntan för byggkreditiven belastar resultaträkningen med 1 340 kkr.

Miljöpåverkan
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken. Tillståndet avser drift av
hetvattencentral på totalt 18 MW inom Altuna Industriområde från 1984-03-19. 
Verkliga utsläpp till luft är mindre än 25 % av koncessionsvillkoren för stoftutsläpp.
Utsläppen av kväveoxider är något högre än snittet för deklarationspliktiga anläggningar i
Sverige. Askan har återförts till naturen som växtetableringsmaterial genom inblandning med
slam och kompost. 

Miljöprövning av den beslutade verksamheten med kraftvärme har utförts. Tillstånd för
utökad verksamhet har erhållits av Länsstyrelsen 2005-10-31. 

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Anslutningar av villor håller en takt som innebär att vi beräknat att efter år 2007 ligga ett år
före tidplanen bedömt vid beslutet för kraftvärmepannan som togs i november 2005.
Konvertering från direktverkande el till fjärrvärme förväntas fortsätta vara stort under
kommande år. Ca 150 villaägare har till och med februari 2007 visat intresse för
fjärrvärmeanslutning, främst i form av nyanslutningar på Västermalm och nedre Östermalm. 

Tillstånd för handel med elcertifikat och utsläppsrätter (CO2) är sökt under år 2006. 

Den första januari 2007 bolagiserades förvaltningsorganisationen inom Älvsbyns kommuns
tekniska kontor till Älvsbybostäder AB och Älvsbyns Fjärrvärme AB. Älvsbyns Fjärrvämre
AB har bytt namn till Älvsbyns Energi AB. Arbetet fortgår under år 2007 med
arbetsvärderingar, arbetsrotation samt arbete med samsyn enligt nya ägardirektiv.



Avstämning mot ägardirektiv
Mål 2006 2005

Räntabilitet 7% 0,7% 3,3%
Soliditet 30% 8,5% 34,3%
[Med räntabilitet avses resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i relation till
genomsnittlig balansomslutning. Med soliditet avses eget kapital inklusive 72 % av
obeskattade reserver i relation till balansomslutning.]

När bolaget har uppnått de av kommunfullmäktige fastställda målen ska ägaren erhålla
utdelning på tillskjutet kapital. Från och med 2007 är målen 7 % för räntabiliteten och 15 %
för soliditeten.

Miljö: Ingen deponi av aska sker från år 2002 (Mål: Ingen deponi från år 2005).
Villaanslutning: Anslutningsgrad nybyggnation ( Mål minst 50 %)
Fjärrvärmetaxa: Norrlands lägsta bland tätorter med mindre än 15 000 invånare (Mål: bland
de fem lägsta. Taxan är Sveriges 17:e lägsta).
Andel biobränsle: 93,8 % år 2006 i jämförelse med 95,5 % år 2005 (Mål: 96 %).
Reducering av CO2: Fortsatt reduktion av CO2 i Vidsel genom pelletsproduktion för
uppvärmning dock högre oljeförbrukning år 2006 (3 434 m3) än år 2005 (250 m3) pga.
byggnationen av Kraftvärmepannan samt den höga anslutningsgraden av villor.

Nyckeltal

2006
Abonnerad effekt (MW) 19,5 18 17,7
Antal abonnenter 767 560 525
- därav villor 648 442 408
Försåld energi (MWh) 41 485 38 420 40 875
Försåld energi n-års korrigerad (MWh) 45 339 42 359 42 222
Försåld energi (tkr) 19 829 18 181 18 759
Genomsnittligt pris (öre/kWh) 46,0 46,6 42,0
Energikällor (%)
- torrflis inkl bark 87,7 90,6 89,4
- hetvatten 5,0 4,9 4,8
- olja 7,3 4,5 5,8

2005 2004

Ekonomi  (tkr)

2006 2005
Rörelsens intäkter 26 418 19 827
Rörelsens kostnader -22 652 -15 461
Avskrivningar -3 103 -3 000
Rörelseresultat 663 1 366
Finansnetto -1 499 -378
Res efter finansiella poster -836 988
Bokslutsdispositioner 846 -984
Resultat före skatt 9 4
Skatt på årets resultat -9 -4
Årets resultat 0 0
Balansomslutning 160 231 41 276



KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUNSTYRELSEN Bokförda 2006 Budgetavviklese
Kod Verksamhet kostnader intäkter netto kostnader intäkter netto 2006
00 KOMMUNLEDN O REVISION 3 735,7 -90,0 3 645,7 3 098,6 -155,4 2 943,2 702,5
03 ALLMÄN KOMMUNADM. 19 164,2 -3 365,0 15 799,2 20 739,7 -3 209,1 17 530,6 -1 731,4
05 FASIGHETSADMINISTRATION 54 491,4 -14 182,5 40 308,9 57 932,1 -12 881,6 45 050,5 -4 741,6
06 PERSONALADMINISTRATION 2 941,3 -50,0 2 891,3 1 884,3 -56,2 1 828,1 1 063,2
07 FYSISK PLANERING/TEKN VHT 100,0 0,0 100,0 60,9 0,0 60,9 39,1
08 SÄRSK. SERVICEFUNKTIONER 2 033,0 -135,0 1 898,0 1 006,6 -67,7 938,9 959,1
09 ÖVRIG GEMENSAM VERKS 1 391,7 -112,0 1 279,7 1 302,6 -155,3 1 147,3 132,4
0 GEMENSAM KOMMUNADM. 83 857,3 -17 934,5 65 922,8 86 024,8 -16 525,3 69 499,5 -3 576,7

11 ARBETSOMRÅDEN OCH LOKALER 25 716,9 -20 862,3 4 854,6 42 110,7 -37 472,7 4 638,0 216,6
13 SYSSELSÄTTN.FRÄMJ. ÅTG. 2 714,0 -440,0 2 274,0 5 002,4 -2 958,2 2 044,2 229,8
15 ÖVRIGA PROJEKT 100,0 0,0 100,0 77,7 0,0 77,7 22,3
16 ÖVRIGT 3 428,6 -3 710,9 -282,3 2 942,2 -3 880,6 -938,4 656,1
1 ARBETE OCH NÄRINGSLIV 31 959,5 -25 013,2 6 946,3 50 133,0 -44 311,5 5 821,5 1 124,8

21 MARKFÖRSÖRJNING 22,4 -70,5 -48,1 9,1 -1 213,0 -1 203,9 1 155,8
2 MARK OCH BOSTÄDER 22,4 -70,5 -48,1 9,1 -1 213,0 -1 203,9 1 155,8

31 KOMMUNALA GATOR O VÄGAR 12 057,0 0,0 12 057,0 12 950,1 -14,3 12 935,8 -878,8
33 ENSKILDA VÄGAR 200,0 0,0 200,0 10,7 -15,8 -5,1 205,1
36 KOLLEKTIVTRAFIK MM 3 023,5 0,0 3 023,5 2 998,6 0,0 2 998,6 24,9
3 KOMMUNIKATIONER 15 280,5 0,0 15 280,5 15 959,4 -30,1 15 929,3 -648,8

41 PARKVERKSAMHET 1 852,2 0,0 1 852,2 1 991,5 -16,0 1 975,5 -123,3
.4 FRITID OCH KULTUR 1 852,2 0,0 1 852,2 1 991,5 -16,0 1 975,5 -123,3

54 VATTEN OCH AVLOPP 8 666,7 -12 450,0 -3 783,3 9 506,0 -12 453,6 -2 947,6 -835,7
55 RENINGSVERK 3 195,9 0,0 3 195,9 2 758,9 0,0 2 758,9 437,0
56 AVFALLSHANTERING 7 750,0 -7 750,0 0,0 7 891,1 -8 190,3 -299,2 299,2
5 ENERGI, VATTEN O AVFALL 19 612,6 -20 200,0 -587,4 20 156,0 -20 643,9 -487,9 -99,5

66 KOMVUX 8 785,0 -4 375,0 4 410,0 8 495,5 -5 568,8 2 926,7 1 483,3
.6 UTBILDNING 8 785,0 -4 375,0 4 410,0 8 495,5 -5 568,8 2 926,7 1 483,3

88 RÄDDNINGSTJÄNST MM 6 469,1 -150,0 6 319,1 6 623,2 -335,9 6 287,3 31,8
89 CIVILFÖRSVAR 315,0 -335,0 -20,0 415,3 -472,7 -57,4 37,4
.8 MILJÖ-, HÄLSO- ,SAMH.SKYD 6 784,1 -485,0 6 299,1 7 038,5 -808,6 6 229,9 69,2

Summa KS totalt 168 153,6 -68 078,2 100 075,4 189 807,8 -89 117,2 100 690,6 # -615,2

Budget 2006

Ovanstående ekonomiska sammanställning omfattar de delar av den kommunala
verksamheten, där kommunstyrelsen har sektorsansvar. Kommunstyrelsens budgetram för
år 2006 uppgick 100,1 mkr. Utfallet visar på ett budgetunderskott om – 0,6 mkr.

Ekonomi och verksamhet

Kommunledning och revision
Under rubriken redovisas bl a kommunens kostnader för den centrala politiska
verksamheten (kommunfullmäktige, revision, partistöd mm). Överskottet inom
verksamhetsområdet kan i huvudsak härledas till kravverksamheten och att anslaget till KS
förfogande inte nyttjats helt.

Allmän kommunadministration
Under rubriken återfinns kommunens ledningskontor, som består av fem avdelningar:
kansli, IT, ekonomi, personal och näringsliv/utveckling. Ledningskontoret svarar även för
kommungemensamma system som ekonomi- och personalsystem, telefonväxel,
kontorsvaktmästeri mm. IT-avdelningen är operatör för kommunens bredbandsnät. Där
har utbyggnaden fortsatt under året. För närvarande finns ca 720 kunder anslutna varav ca
60 företag. Programområdet visar ett ganska stort underskott, som till största delen kan
hänföras till IT-avdelningens verksamhet.



Fastighetsförvaltning
Verksamhetsområdet visar på ett stort underskott under 2006. Den främsta orsaken är
kraftigt ökade energikostnader. Dessutom har hyresintäkterna blivit lägre än förväntat. 
En del av underskottet beror också på ändrad periodisering av såväl vissa kostnader som
vissa hyresintäkter.

          

Kostverksamheten
Från och med 2006 har kommunens kostverksamhet samlats under gemensam rubrik. Här
ingår dels Fluxen, dels måltidsverksamheten inom skolor och förskolor. Fluxen levererar bl
a mat till kommunens särskilda boenden och till pensionärer i eget boende. Dessutom
bedrivs restaurangverksamhet. Resultat för året för Fluxens del är ett  överskott på ca 0,5
mkr. En stor del av detta överskott beror på återbetalning av moms.
Skolmåltidsverksamheten visar samtidigt ett underskott på närmare 0,5 mkr.

Utvecklingsavdelningen
Inom avdelningen samlas kommunens resurser för näringslivsutveckling, sysselsättning,
kommunikationer, landsbygdsutveckling och vuxenutbildning. Näringslivssidan arbetar
bland annat med företagsutveckling och etableringar, EU-projekt samt turism,
marknadsföring och information. Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på ca 1,4 mkr
medan övriga verksamheter avviker marginellt från budget.

Kommunala gator och vägar  
Inom programmet återfinns kostnader för barmarks- och vintervägunderhåll samt
gatubelysning. Årets underskott förklaras dels av att medel saknas för sandning, dels av att
personalkostnaderna har varit högre än budgeterat.

Kollektivtrafik
Största delen av kostnaderna inom programområdet utgörs av aktieägartillskott till
Länstrafiken. Kommunen har också under året fortsatt med att erbjuda fria bussresor inom
kommunen. För att uppmuntra kollektivåkande lämnar också kommunen bidrag till
kostnaden för månadskort eller liknande för de kommuninnevånare, som p g a arbete eller
studier pendlar till grannkommunerna.

VA-verksamhet och avfallshantering
Totalt för verksamheterna redovisas ett marginellt underskott. Inom VA-verksamheten har
framför allt energikostnaderna blivit högre än beräknat.

Ny organisation 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om en ny politisk organisation och en ny
förvaltningsorganisation. Arbetet med den nya organisationen, som gäller fr o m år 2007,
har pågått under större delen av år 2006. 



MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Ekonomi

Bokförda 2006 Budgetavviklese
VERKSAMHET kostnader intäkter netto kostnader intäkter netto 2006
MILJÖ- O BYGGN.NÄMNDEN 2 448,7 -150,0 2 298,7 2 733,9 -169,4 2 564,5 -265,8
MILJÖ- O HÄLSOSKYDD 191,4 -495,0 -303,6 92,6 -533,7 -441,1 137,5
PLAN- OCH BYGGFRÅGOR 321,5 -455,0 -133,5 228,3 -463,3 -235,0 101,5
Summa MBM 2 961,6 -1 100,0 1 861,6 3 054,8 -1 166,4 1 888,4 -26,8

Budget 2006

Intäkterna har sammantaget under året varit något högre än vad som var budgeterat. 
Nämnden har haft höga personalkostnader under året till följd av dubbel bemanning på byggsidan
i samband med en pensionsavgång samt en tidigare planerad projektanställning avseende livsmedel
och djurskydd. Genom att hålla nere kostnaderna har underskottet kunnat begränsas. Sammantaget
redovisar nämnden 2006 ett underskott jämfört med budget om 20 tkr.

Verksamhet 2006
Miljö- och byggnadsnämnden är kommunens tillsynsmyndighet. Nämnden har arbetat med
prövning och tillsyn främst inom plan- och bygglagens, miljöbalkens, livsmedelslagens och
djurskyddslagens områden. Nämnden har även hanterat trafikärenden, ärenden enligt tobakslagen
och ärenden enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nämnden har ansvarat för
kommunens kartor och adressregister samt arbetat med planfrågor.

Totalt behandlades under året 629 ärenden i miljö- och byggnadsnämnden. De flesta ärenden är
delegationsärenden. Antalet ärenden har under 2006 ökat med ca 17 % jämfört med motsvarande
period föregående år. Den största ökningen har skett inom livsmedelsområdet. Antalet
administrativa ärenden har ökat genom införande av separata avgiftsbeslut. Detta är en av
orsakerna till ökningen av det totala antalet ärenden.

Inom plan- och bygglagens och lagen om brandfarliga varors områden har 149 ärenden handlagts.
Det är en minskning med 9 % jämfört med 2005. Tre av dessa ärenden avser bygglov för egnahem
varav två är ersättningsbyggnader. Bygglov har beslutats för nya campingstugor vid Storforsens
camping. I övrigt har bygglov lämnats för ett flertal stugor, garage, carportar, skyltar, eldstäder mm.

Kontroll-/tillsynsverksamheten har fått stå tillbaka något med anledning av förberedelser för den
nya organisationen som ska vara i drift 2007-01-01. Flera tunga remisser har också gjort att en viss
del av den planerade uppsökande verksamheten ej har kunnat genomföras. Planerad utbildning
inom djurskydd har fått skjutas på framtiden liksom vissa delar av miljö- och hälsoskyddstillsynen.
Nämnden har genom beslut valt att prioritera djurskydd och livsmedelskontroll samt tillsyn av
verksamheter som betalar fast tillsynsavgift. Nämnden bedömer att de flesta av målen i
tillsynsplanen trots den höga arbetsbelastningen har uppnåtts.

Största delen av tillsynstiden har under året lagts på livsmedelskontroll. Det beror på att många
livsmedelsverksamheter har omprövats till följd av ändrad lagstiftning. Prövning har skett enligt
EG-förordning 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av
foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, som började
gälla från årsskiftet 2005/2006. Ett tillsynsprojekt riktat mot hästgårdar som omfattat ett fyrtiotal
inspektioner är utfört. I övrigt har tillsyn skett enligt miljö- och byggnadsnämndens tillsynsplan.



Miljö- och byggkontoret har bistått tekniska kontoret med information och vissa ritningstjänster på
fastighetsområdet under en övergångsperiod.

Totalt arbetar idag fem personer på miljö- och byggkontoret. Administrationen har huvudsakligen
skötts av handläggarna vid miljökontoret och administratörer på tekniska kontoret med stöd av
ledningskontoret. Inför 2007 har arbetsområdet miljö bygg och räddning en gemensam
administratör. Visst administrativt stöd erhålls från arbetslaget Stöd och service. Förhoppningen är
att handläggarna i den nya organisationen ska kunna arbeta mindre med administrativa uppgifter
och mer med information, tillsyn och kontroll.

Under året har personalen genomgått en bemötandeutbildning tillsammans med övriga miljö- och
byggkontor i 4-kantenområdet samt erhållit fortbildning inom olika specialområden.

Framtiden
2007 kommer miljö- och byggverksamheten att slås samman med räddningstjänsten. 
Verksamhetsområdet inom miljö- och byggområdet fortsätter genom olika lagändringar att breddas
och det finns ett ständigt behov av fortbildning inom flera olika lagområden. Under 2007 kan
tillsyn enligt strålskyddslagen och tillsyn av sprängämnen och fyrverkerier komma att läggas på
kommunerna. Diskussioner förs om att flytta foderkontrollen från kommunerna till staten.
Foderkontrollen påfördes kommunerna vid halvårsskiftet 2006. 

Arbetsbelastningen under 2006 har speciellt inom livsmedelskontrollen varit mycket hög och
förväntas i framtiden vara fortsatt hög. Mot bakgrund av detta har miljö- och byggnadsnämnden
beslutat tillsätta en ny tjänst som miljöinspektör. 

Fortsatta satsningar på att bibehålla en god kompetens inom verksamhetens områden är absolut
nödvändiga för verksamhetens kvalitet. De områden som inte har hunnits med i tillsynen 2006
kommer att prioriteras under 2007.



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ekonomi
Bokförda 2006 Budgetavviklese

VERKSAMHET kostnader intäkter netto kostnader intäkter netto 2006
GEMENSAM ADMINISTRATION 3 212,3 0,0 3 212,3 3 597,3 -313,0 3 284,3 -72,0
PERSONALVÅRD 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 -1,5
SKOLFORMSÖVERGR. AKT. 1 520,8 0,0 1 520,8 1 549,6 -1,0 1 548,6 -27,8
SÄRSKOLA 4 430,4 -2 272,0 2 158,4 5 551,2 -2 691,8 2 859,4 -701,0
GRUNDSKOLA 75 611,1 -4 025,5 71 585,6 76 820,3 -5 034,7 71 785,6 -200,0
GYMNASIESKOLA 17 933,6 -310,0 17 623,6 18 073,7 -703,9 17 369,8 253,8
INTERKOMMUNALA ERS MM* 24 075,0 -2 400,0 21 675,0 24 048,7 -1 837,9 22 210,8 -535,8
FÖRSKOLA 34 235,2 -7 051,0 27 184,2 33 585,7 -7 328,5 26 257,2 927,0
MUSIKSKOLA 1 511,6 -160,0 1 351,6 1 537,7 -160,1 1 377,6 -26,0
ANNAN UTBILDNING 448,3 0,0 448,3 605,0 -147,0 458,0 -9,7
Summa BUN 162 978,3 -16 218,5 146 759,8 165 370,7 -18 217,9 147 152,8 -393,0

Budget 2006

Årets ekonomiska resultat ger ett underskott med 393 tkr vilket kan betraktas som ett relativt bra
resultat sett till omständigheterna.

Särskolan: antal elever har ökat med 15 personer tiden 2004-2006. Någon ökning av budget för
personalkostnader har ej skett under dessa år, annat än för löneökningar. För att kunna efterleva
gällande lagstiftning har extra pedagog- och elevassistentresurs rekryterats. 

Grundskolan: budgetavvikelsen avser personalavvecklingskostnader som skett under året,
kostnad ca 700,0 tkr.

Interkommunal ers mm: det är framförallt intäkter för interkommunala ersättningar som orsakar
budgetavvikelsen, intäkterna är ca 0,6 mkr lägre än budgeterat, beroende på färre externa elever.
Elevresor redovisar en positiv budgetavvikelse med 215,0 tkr.

Barnomsorg: semesterperiodens kostnader blev under sommaren 2006 lägre än tidigare år.
Statsbidraget för personalförstärkning i förskolan är en annan orsak till budgetavvikelsen.

Viktiga händelser 2006
Skolverket genomförde under hösten en inspektion av hela verksamhetsområdet och en
återkoppling kommer att genomföras 2007-02-14. 

Kvalitetsarbetet i förskolan har fortsatt under 2006. Årets kvalitetsredovisning var den sjätte i
ordningen och utvisar resultat och förslag till utvecklande åtgärder.

Utvecklingssatsningar inom matematik och språkutveckling har fortsatt. Språksatsning som
omfattar förskola till och med år 3 i grundskolan. Det övergripande syftet är att höja
pedagogernas medvetenhet om den tidiga språk- och kommunikationsutvecklingens betydelse.
Matematiksatsning som omfattar förskola till gymnasiet med målet att skapa en röd tråd i
matematiken genom alla stadier, som på sikt ska resultera i utvecklad förmåga att upptäcka,
använda och kommunicera matematik. 

Sjukfrånvaron fortsätter sjunka. Minskad sjukfrånvaro är tydligast inom förskolan.

Skolutvecklingsavtalet kopplat till avtalet 2000 har från arbetsgivarens sida sagts upp och ett
arbete pågår för att hitta innehåll och former för fortsatt skolutveckling kopplat till det nya avtalet
2005.



Arbetet med införande av individuella utvecklingsplaner i grundskolan har påbörjats på bred
front.

Implementering av samverkansavtalet mellan fyrkantskommunerna har påbörjas under läsåret
2006/2007. Under läsåret 2006/2007 tillämpar Älvsbyn, Boden och Luleå avtalet, och Piteå avser
att göra det från och med läsåret 2007/2008. Arbetet med utveckling och fördjupning av
samverkan mellan fyrkantskommunerna fortskrider alltjämt.

Födelsetalen var svaga under 2006 med 79 barn födda i kommunen.

En handlingsplan mot våld och hot inom skolan, en likabehandlingsplan och en IT-
mediapedagogisk handlingsplan är framarbetade under året och BUN beslutat att fastställa dessa.

En ny resursfördelningsmodell är implementerad under året.

Utbildning av 27 VFU lärarhandledare är genomförd.

Förskola
En ny modell för vikarieanskaffning är implementerad och den har avsevärt underlättat
anskaffning av vikarier.

Belastningen på förskolan på tätorten har under året varit hög, men alla som anmält behov av
plats har kunnat erbjudas inom 3 månader.

Sjukfrånvaron har minskat kraftigt under året.

Förskolan satsar på kompetensutveckling inom främst matematik, språkutveckling och
genusfrågor tillsammans med grundskolan.

Under året har ett riktat arbete med att tydliggöra förskolelärarens roll som övergripande
pedagogiskt ansvarig genomförts och en riktad utbildningsinsats har påbörjats.

Grundskolan
Ett arbete med att förtydliga skolans uppdrag har genomförts. Underlaget kommer att ligga till
grund för utvecklingsarbetet inom grundskolan de närmaste åren.

Antal asylsökande elever i skolan har under året ökat och en anpassning av verksamheten har
genomförts. 

Dialogsatsningen har fortsatt under året.

Samarbetet med socialtjänst och polis fortsätter på ett bra sätt. Tydliga signaler och tecken på
ökad droganvändning bland ungdomar gör att nya åtgärder planeras.

Ett arbete med att ta fram en projektplan för drogförebyggande insatser (ÅSA-projektet) i form
av utbildningsinsatser riktade till föräldrar och lärare i årskurserna 4-9 samt gymnasiet har
genomförts.



Gymnasieskolan
Fortsatta utvecklingsprojekt inom internationalisering, IT, kultur, idrott och företagande ger
utveckling och profil vid Älvsbyns gymnasium.

Förstärkning avseende marknadsföring och information till grundskoleelever har inte gett avsedd
effekt, utan endast 50 % av avgångseleverna valde vår egen gymnasieskola inför läsåret
2006/2007 och därmed nåddes inte målet 60 %.   

Genom en effektiv organisation av de 8 nationella programmen kan kostnaderna hållas på
likvärdiga nivåer, i många fall lägre än, som i stora gymnasiekommuner och hög kvalitet
upprätthålls.

Samverkan inom fyrkanten har påbörjats där eleverna från hösten 2006 ges ökade valmöjligheter.
Under läsåret 2006/2007 tillämpar Älvsbyn, Boden och Luleå avtalet, och Piteå avser att göra det
från och med läsåret 2007/2008. Arbetet med utveckling och fördjupning av samverkan mellan
fyrkantskommunerna fortskrider alltjämt.

Framtiden
Skolverket genomförde under hösten en inspektion av hela verksamhetsområdet och en
återkoppling kommer att genomföras 2007-02-14. Denna återkoppling redovisar dels områden
som behöver förbättras, dels områden där det finns sådana allvarliga brister i verksamheten att
dessa snarast måste åtgärdas. I skolrapporterna framförs ytterligare brister samt påpekanden och
rekommendationer avseende kvaliteten där huvudmannen i det fortsatta kvalitetsarbetet ansvarar
för att förbättringar i och utveckling av verksamheten kommer till stånd. Skolverket kräver att vi
senast inom 3 månader redovisar vidtagna åtgärder mot eventuella allvariga brister i
verksamheten. 

Med Skolverkets inspektionsrapport som grund kommer en handlingsplan för en långsiktig
verksamhetsutveckling att arbetas fram. Handlingsplanen kommer att fokusera på de
problemområden som Skolverket belyser i sin inspektionsrapport
Inom förskolan fortsätter arbetet med ”Kvalitet i förskolan” som bland annat innebär strävan
mot mindre barngrupper och fokus på de mindre barnen och barn i behov av särskilt stöd.
Förskolans pedagogiska arbete måste lyftas fram.
Förändringar i födelsetal ger variationer i verksamhetsvolymen inom förskola och skola.

Elevminskning i grundskolan sker under de närmaste åren. Förändringen kommer på sikt att
kräva en anpassningar av verksamheten.

Fyrkantssamverkan inom gymnasieskolan ställer nya krav på Älvsbyns gymnasium som en
konkurrensutsatt verksamhet. En tydlig vision omfattande programutbud, marknadsföring
och särprofilering måste utarbetas. 

En utvärdering av resursfördelningsmodellen genomförs under 2007.
Drogförebyggande insatser i form av utbildningsinsatser riktade till föräldrar och lärare i
årskurserna 4-9 samt gymnasiet kommer att genomföras under de närmaste åren.



SOCIALNÄMNDEN

Ekonomi

Bokförda 2006 Budgetavviklese
VERKSAMHET kostnader intäkter netto kostnader intäkter netto 2006

GEMENSAM ADMINISTRATION 4 654,4 -50,0 4 604,4 3 586,7 -67,6 3 519,1 1 085,3
INDIVID- OCH FAMILJEOMSOR 16 045,3 -2 240,0 13 805,3 23 740,1 -6 318,9 17 421,2 -3 615,9
ÄLDREOMSORG 99 952,4 -12 030,0 87 922,4 101 552,3 -14 226,4 87 325,9 596,5
OMSORGEN 52 853,5 -22 288,0 30 565,5 53 531,0 -22 403,6 31 127,4 -561,9
Summa SOC 173 505,6 -36 608,0 136 897,6 182 410,1 -43 016,5 139 393,6 -2 496,0

Budget 2006

Gemensam administration
Budgetavvikelsen beror främst på att medel fanns avsatta för start av ny korttidsavdelning från
september månad. Starten blir under 1:a kvartalet 2007.

Individ- och familjeomsorg
Kostnaderna för försörjningsstöd och institutionsplaceringar för ungdomar har största
budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen, men även övriga verksamheter har haft
svårt att hålla sig inom anvisad budget.

Äldreomsorg
Äldreomsorgen har en positiv budgetavvikelse på 596,5 tkr.

Handikappomsorg
Två ärenden som pågått cirka sex månader år 2006 har haft behov av extra insatser både dag och
natt vilket orsakat budgetavvikelsen. Personlig assistans redovisare ett budgetöverskott på 330,4
tkr.

Viktiga händelser under året

Äldreomsorgen
I dagsläget är både områdeschefer för hemtjänsten och personal i övrigt väl inarbetade i
resursfördelningssystemet. Grupperna får de pengar de behöver utifrån de behov man har.
Schematiskt kan man säga att resursfördelningssystemet innebär att man flyttar pengar i stället för
människor. 

Socialnämnden tog beslut om att fastställa projektet med heltider i hemtjänsten. Denna möjlighet
erbjuds nu till personalen på särskilda boenden. 

Områdescheferna har också tillsammans med personalen utarbetat enhetliga arbetsplaner för
varje biståndsmottagare. 

I Kompetensstegens regi och tillsammans med Hållbar kompetensutveckling har ett stort antal av
personalen utbildats i demens, nutrition och socialpsykiatri. Vi har även startat studiecirklar i
Human Dynamic i äldreomsorgen. 

Arbetstidslagens genomförande har inneburit att områdescheferna har fått lägga ner mycket tid
på att göra om scheman för att följa lagens bokstav.



Under hösten flyttade ett par personer med psykiatriproblematik in i fastigheten Loet,
Kanontorpsvägen 12. Fastigheten inrymmer fyra lägenheter + personalutrymmen och tanken är
att de som kommer att bo där kommer att få mera stimulans i vardagen. 

Maj 2006 tog kommunstyrelsen beslut om att bygga om Ugglans kök till verksamhet för
korttidsboende. Ombyggnationen är i full gång och personal rekryteras för igångsättande 2007-
03-01. Detta kommer att bli en bra förstärkning för äldreomsorgen. 

Handikappomsorgen
Under året fullföljde personalen inom handikappomsorgen de besparingsåtgärder som var
föreslagna i handlingsplanen. På försök tillsattes också 50 % verksamhetsutvecklare som senare
fastställdes i samband med organisationsförändringen i kommunen. 

Arbetet med boendestöd/vardagsstöd har intensifierats. Samordningen av handledare,
boendestödjare och personligt ombud har varit positiv för verksamheten. Stöd till psykiskt
långtidssjuka har varit en vit fläck i vår verksamhet men gruppen har nu påbörjat en positiv
utveckling för att kunna stödja dessa människor på ett bra sätt. Verksamheten har också lagt ner
mycket arbete på att ta fram arbetsplaner för brukarna vilket ska vara ett stöd i arbetet med dessa
människor. 

Även personalen inom handikappomsorgen har tagit vara på möjligheten att utbilda sig på
arbetstid.

Individ- och familjeomsorgen
Inom individ- och familjeomsorgen har personalen fortsatt att arbeta med att hitta möjligheter
för att utföra vård och behandling på hemmaplan för ungdomar som mår dåligt. I stället för att
Familjestödjarna från Skellefteå försöker man att organisera en sådan verksamhet på hemmaplan.
I det arbetet har ungdomsstödjaren en viktig del. 

Socialnämnden föreslog kommunstyrelsen att besluta om ökat flyktingmottagande. Under året
har 45 människor med uppehållstillstånd flyttat till orten.

Framtid
Som tidigare nämnts har försöket med heltider inom hemtjänsten permanentats och samma
erbjudande kommer nu att gå ut till övrig personal inom äldreomsorgen. 

De pengar vi har från Kompetensstegen har gett oss möjlighet att projektanställa en
arbetsterapeut i 11 månader för att utbilda personal i hemtjänsten i vardagsrehabilitering.
Pengarna har också gett oss möjlighet att fortsätta att utbilda personal och handledare i ”Socialt
synsätt”. Den nya regeringen har utlovat stimulansmedel till kommuner och landsting och det
kommer att ge oss möjligheter att fortsätta att stärka personalens kompetens inom olika
områden.

Som tidigare nämnts kommer Källbackens verksamhet att vara igång från månadsskiftet
februari/mars vilket kommer att betyda en förstärkning för hemtjänsten. 

Diskussionerna om samlad hemsjukvård i länet fortgår. Preliminärt datum för övertagande är satt
till 2008-01. 



I kommunens nya organisation är tjänsten som verksamhetsutvecklare 50 % inom
handikappomsorgen fastlagd. Rekrytering kommer att ske i början av året. 

Inom handikappomsorgen kommer vi att intensifiera arbetet med stöd till psykiskt långtidssjuka. 

För individ- och familjeomsorgens del ser vi med oro på beslut om förändrade regler för A-kassa
mm. Detta kan komma att innebära stora kostnader för försörjningsstöd. 

Den nya regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med SKL, Sveriges
Kommuner och Landsting, utveckla ett nationellt system för öppna redovisningar och
jämförelser av effekter, kostnader och kvalitet inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen ska också i
samverkan med SKL ta fram kvalitetsindikatorer för missbrukarvård och psykiskt
funktionshindrade. Ett sådant arbete är naturligtvis oerhört viktigt men kommer att innebära en
stor arbetsinsats för personalen inom socialtjänstens område.



FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN

Bokförda 2006 Budgetavviklese
VERKSAMHET kostnader intäkter netto kostnader intäkter netto 2006

FRITIDSADM. MM 148,2 0,0 148,2 189,2 0,0 189,2 -41,0
IDROTTS- O FRITIDSANL. 5 266,2 -1 538,2 3 728,0 5 092,0 -1 692,5 3 399,5 328,5
STÖD TILL FRITIDSVERKS. 2 125,2 -120,0 2 005,2 2 275,6 -125,0 2 150,6 -145,4
KULTURVERKSAMHET 3 498,3 -21,8 3 476,5 3 847,5 -399,2 3 448,3 28,2
STÖD TILL KULTURVERKS. 560,0 0,0 560,0 668,4 -170,9 497,5 62,5
Summa FKN 11 597,9 -1 680,0 9 917,9 12 072,7 -2 387,6 9 685,1 232,8

Budget 2006

Ekonomi
Resultatet för Fritids- och kulturnämndens område är i stort sett enligt budget. 

Nämnden
Fritids- och kulturnämnden har under året haft 5 st sammanträden. Dessutom har man haft en
gemensam arbetsdag i målarbete. Arbetsutskottet har förutom sina ordinarie sammanträden även haft
föreningsträffar och har arbetat med schemaläggningen av halltiderna.

Anläggningar
• I likhet med fjolåret är nämndens mål att barn och ungdom ska prioriteras som nyttjare av sport-

och gymnastikhallstider. Detta har inte kunnat uppfyllas helt på grund av för få halltider. Även
vuxenidrotten behöver träna i hallarna och har i viss mån fått tilldelat prioriterade tider. 

• Älvsby Ryttarförening sköter drift och dagligt underhåll av anläggning enligt avtal.
• ÄIF Fotboll sköter from 1/7-06 drift av Älvåkra IP och ishall.
• Älvåkrakommittén har haft ett antal sammanträden under 2006. 
• Isbanor i byarna drivs som tidigare genom skötselavtal med föreningar.
• Älvåkra IP rustades upp under året förutom friidrottsdelen som färdigställs under 2007.
• Inköp av spårmaskin

Kanis 
• Kanis slalombacke stängt under året pga snöbrist.
• KAC hyrde hela Kanisanläggningen under sommaren och bedrev restaurangverksamhet och

cykling nerför berget på de banor som iordningsställdes under –05/-06. Stor upprustning av
serveringsbyggnaden utfördes.

Badhuset
• Antalet medlemmar  med Nautilus-kort under perioden 2005-09-01--2006-08-31: 520 st (492). Av

de som köpt kort är 47 % kvinnor (55) och 53 % män (45).
• Besökstimmar på Nautilus är 4 574, bassängtimmar 2 186.
• Besöksstatistik Badhuset: Totalt antal besök: 85 562 (78 188), varav 12 549 (9 741) är skolbad. 
• Från årsskiftet 2003 är bad i badhuset gratis.

Föreningsliv
• Genom de årliga föreningsträffarna har nämnden haft möjlighet att följa hur föreningarna levt

upp till sina åtaganden.
• Föreningsbidrag utbetalas under första kvartalet.
• Schemaläggning av halltider i sporthallen Älvsbyn och Forum – Cosmos, görs av arbetsutskottet.
• Årlig besiktning av vissa föreningsdrivna anläggningar har skett under 2006. 



• Följande föreningsgrupper erhöll bidrag från Fritid & Kultur 2006 : 31 st idrottsföreningar,  8 st
övriga föreningar, 6 st kulturföreningar, 7 st handikappföreningar, 5 st religiösa föreningar, 5 st
byaföreningar.

Ungdomsverksamhet
• Ungdomsgården drevs första halvåret av Unga Örnar och andra halvåret av ÄIF Fotboll som

genom avtal har driften fram till 2010.
• Besökssnittet ligger på 20 besökare/vardagkvällar och ca 30 besökare/helgkvällar.
• Håller extra öppet samt programverksamhet under lov, skolavslutning, lucia samt valborg
• Deltar i blåslampan.
• Den nya ungdomsgården invigdes i februari.
• Stöd i form av PUMA-pengar har gått till 5 st arrangemang

Arrangörs- och programverksamhet
• Avtal finns med NorrbottensMusiken om 6 föreställningar för förskolebarn, 6 för låg- och

mellanstadiet, 1 för hög/gymn. samt en avtalskonsert med Norrbottens Kammarorkester. Till detta
tillkommer även andra musik- och teaterproduktioner. 

• Antalet föreställningar blev 13 st och antalet besökande barn blev 1 515 st (1 675).
• Fritid & Kultur har under året samarbetat med Forum vid ett flertal tillfällen, bl a filmfest under

hösten 2006. 
• Statistik filmfest: 10 st offentliga filmvisningar 840 st (825) besök med filmpass
• Vinterfest 2006 genomfördes under vecka 8, med inomhus och utomhus aktiviteter under ett

flertal dagar.
• Midsommarfirande tillsammans med Korsträsk IK
• Genom stöd från Fritid & Kultur kunde Rallarsvängen bjuda på ett brett utbud av artister.
• Nationaldagsfirande 6 juni 2006 i samarbete med Älvsby församling, Älvsby trädgårdsvänner,

Atelje Lärkan samt kommunens parkavdelning. 
• Dansläger för ungdomar i Norrbotten hölls på Älvsby Folkhögskola i juli månad tillsammans med

Dans i Norr som partner. NLL bidrog med 100, 0 tkr till lägret.
• Älvsbyn deltog i ”Festspel i Pite Älvdal” genom konsert med Göran Fristorp i Storforsen samt

konsert med mästarelever i Älvsby Kyrka.
• Årets stipendiater: kulturstipendiet 2006 gick till Atelje Lärkan, ungdomsledarstipendiet gick till

Rikard Larsson. 
• Konstinköp under 2006:

Katarina – Blyerts – Ansgar Sandberg 3400,-
Dag – Olja – Barbro Poggats 3600,-

• Teaterföreningen arrangerar teaterföreställningar i Älvsbyn. Under året arrangerades sammanlagt 4
teaterföreställningar, 1 ungdomsteater erhöll ekonomiskt stöd, 1 resa till teater i Luleå arrangerades.
Sammanlagt 212 besökande på föreställningarna i Älvsbyn, 39 personer såg föreställningen i Luleå. 
Totalt antal teaterbesökare 2006: 251 personer.

• Boijadagen arrangerades sista helgen i augusti tillsammans med Älvsby Sockens Hembygdsförening
samt övrigt föreningsliv.



Bibliotek
• Biblioteksverksamheten finns på två enheter, huvudbibliotek i Älvsbyn med 39

öppettimmar/vecka och filial i Vidsel med 19 öppettimmar/vecka.
• Barnens första bok utdelas till nyfödda. 
• Genom bidrag från Statens Kulturråd har extra inköp av barn- och ungdomslitteratur genomförts.
• Biblioteket firade 70- års jubileum den 6 december
• Startat upp bokvagnar/boklådor till skolorna

Totala utlåningen 2006 är 87 758 lån (75 833). Totalt lånar biblioteket ut 9,3 (8,7) lån/inv ungefär som
riksgenomsnittet. 

2006 2005
Utlån barnmedia 51 094 36 383 *
Utlån skönlitteratur 20 062 20 694
Utlån facklitteratur 16 602 14 777
Utlån AV-media  4 403    3 979
Antal besök 80 200 69 142 

Konsumentverksamhet
Statistik för 2006:
Skuldrådgivning
• Budgetrådgivning   6 st
• Ekonomisk utredning 13 st
• Egen uppgörelse   2 st
• Skuldsanering (KFM) 12 st (10 har beviljats skuldsanering)
Totalt 33 st

Besök
Grupper/Myndigheter       Antal besökare           Antal deltagare
• BVC      3                 24
• Socialförvaltningen      2                   5
• Kronofogdemyndigheten      1                   2
• Invandrargrupp      8                 69
• Pitedalens Folkhögskola      8                 28
• Grundskola      2                 32
Totalt                          24               160

Folkbildning
• Studieförbunden erhöll i kommunbidrag 300, 0 tkr i bidrag. 
• I kommunen finns de flesta studieförbund representerade, varav fyra har kontor med fast

bemanning. Störst är NBV med 5078 (3840) studietimmar sedan kommer ABF med 4511 (4867)
studietimmar och SV Nord 3894 (3603) studietimmar, och Bilda (fd Frikyrkliga studieförbundet)
1501 (1751) studietimmar. Totalt har studieförbunden i kommunen 16723 (15976) studietimmar.

• SV Nord och Norrbottens Museum håller tre dagar varje år Storforsens Kulturdagar med stort
antal barn från södra Norrbotten som kommer och tar del av vårt gamla kulturarv. 

• Älvsby Folkhögskola erhöll 50,0 tkr i bidrag.



ÅRSREDOVISNING BYAKISTAN 061001-070118
 
Antal inlämningar 176 st.
(En inlämning kan innehålla flera kategorier)
Inlämningar foto 48 st.
Inlämningar text 117 st.
Inlämningar film 6 st.
Inlämningar ljudinspelningar 4 st.
Inlämningar kartor 7 st.
Antal inlämnare (privat) 21 st.
Antal inlämnare (företag/föreningar) 2 st.
Inventering litteratur om Älvsbyn 721 st.
Skannade bilder 650 st.
Skannade dokument 22 st.

Utvärdering

Större delen av nämndens övergripande mål och delmål för 2006 har uppfyllts.
Om delmålen kan följande sägas:
• Alla skolungdomar i kommunen har fått del av åtminstone ett kulturarrangemang.
• Biblioteket har haft en tydlig inriktning mot barn- och ungdom vilket framgår av årets

utlåningsstatistik.
• Årliga besiktningar av kommunens anläggningar utförs.
• Arbete med att skapa ett ungdomspolitiskt handlingsprogram lyckades inte under 2006. Nya tag till

2007!!! 
• Genom PUMA pengar har ungdomsarrangemang tillskapats under riskkvällarna.
• Utveckling av Kanisområdet har skett under året genom KAC:s verksamhet.
• Fritids- och kulturnämnden har tagit del av verksamheterna genom arbetsplatsbesök inom sitt

arbetsområde.
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Storforsen

Polarbröd

Kanis Action 
Center

RFN

Älvsbyhus

Motorstadium

Gymnastik

Segelflyg

Ca 9000 inv

4-kanten

SYMBOLER

Camping
Handel
Järnväg
Samåkning
Buss
Nöje

Hamn
Skärgård
Bad
Slalombacke
Skidspår
Flygplats

Fyrkanten är en dynamisk region vid Norrbottens-
kusten. Här bor 150.000 människor inom pendlings-
avstånd, den folktätaste regionen i Norrland.
  Fyrkanten är en gemensam arbets- och bostads-
marknad. Här fi nns exportindustrier, universitet, läns-
sjukhus, försvarsmakten, fl ygplats, handel och ett rikt 
kultur- och fritidsutbud.

AVSTÅND

Boden - Älvsbyn 45 km
Luleå - Älvsbyn 65 km
Älvsbyn - Piteå 50 km
Luleå - Boden 38 km
Luleå - Piteå 55 km
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