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NY ORGANISATION I ÄLVSBYNS KOMMUN 

 
En parlamentariskt tillsatt arbetsgrupp utredde frågan om en ny förtroendemannaorganisation. 
Motivet för att ändra organisationen var att åstadkomma en tydlig ledning/styrning och att skapa 
förutsättningar för helhetssyn från såväl politik som tjänstemannaled. En effektivare 
serviceorganisation och minskade administrativa kostnader åstadkoms genom att centralisera 
förvaltningsorganisationen och delegera besluten så när brukarna som möjligt. Ett annat motiv 
var att stärka fullmäktiges roll.  
 
Ny budgetprocess 
För att ge mer tid till detaljbudgetarbetet ska budgetramar fastställas i juni. Tidigare rambudgetar 
bryts ner i 18 verksamhetsområden som motsvarar de verksamheter som ska bedrivas: 
Äldreomsorg, Omsorg om de funktionshindrade, Individ och familjeomsorg, Förskola, 
Grundskola, Gymnasium, Vuxenutbildning, Fastighetsdrift, Gatu- och VA-verksamhet, 
Näringslivsutveckling, Information, Kulturverksamhet, Fritidsverksamhet, Ungdomsverksamhet, 
Folkhälsa, Miljö-Bygg-Räddning, Politisk verksamhet och Kommunövergripande verksamhet. 
 
Förändrade roller 
Kommunstyrelsen har ett tydligt ansvar för kommunens samlade ekonomi och det operativa 
ansvaret för all kommunal verksamhet, med undantag för myndighetsutövning samt teknisk 
verksamhet som överförs till de kommunala bolagen. Nämndernas nya roll består i att utarbeta 
verksamhetsplaner på kort och lång sikt samt följa upp och utvärdera den verksamhet som 
bedrivs, dock utan operativt ansvar.  
 
Ny förvaltningsorganisation 
Förvaltningen består av 27 resultatenheter där varje arbetsledare har ett uttalat ansvar för 
enheternas verksamhet, personal och ekonomi/budget. Chefen för den samlade förvaltningen är 
kommunchefen som för sitt stöd har en verksamhetsledare inom vård/omsorg och en inom 
barn- och utbildningsverksamheten. Resultatenheternas stöd vad avser kost, inköp, ekonomi, 
personal, löner, arbetsrätt, rehabilitering, IT, administration och sekreterarfunktion tillgodoses av 
de båda resultatenheterna Kostfunktionen och Stöd & Service.  
Kommunchefen har även en central ledningsgrupp till sitt förfogande. 
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET  

 
Bokslutet för 2007 visar ett fortsatt bra resultat som slutar på ett plus med nästan åtta miljoner 
kronor. Det är tredje året i följd som vi har ett positivt resultat. En god ekonomi är 
grundförutsättningen för att Älvsbyns kommun ska kunna vara en attraktiv kommun att leva och 
bo i. Vi har under 2007 fortsatt att amortera 10 miljoner kronor på vår låneskuld samt fonderat 2 
miljoner kronor till kommande pensionsutbetalningar – allt enligt kommunfullmäktiges fastlagda 
plan att fram till år 2010 amortera 50 miljoner kronor och att inom en 15-årsperiod vara skuldfri. 
 
Det ekonomiska utfallet visar att vi är på rätt väg men det finns anledning till oro. Vi har inte 
lyckats anpassa kostnaderna för verksamheterna till budgeten. Verksamheternas budget-
underskott uppgår till ca 5,5 miljoner kronor vilket är en ökning från 2006 med 2,5 miljoner 
kronor – en utveckling som måste stanna upp. För att skapa en långsiktig ekonomi i balans krävs 
ytterligare omprövningar och förändringar av våra verksamheter. Förändringar som minskar 
kostnader behöver inte innebära att servicen försämras. Nya synsätt kan innebära bättre 
förutsättningar. 
 
Andra orosmoln är en avmattning av konjunkturen samt förändringar i våra försäkringssystem, 
arbetslöshets- och sjukförsäkringssystemet som, om de slår igenom, betyder ytterligare 
påfrestningar på vår ekonomi, där bedömningen är att individ- och familjeomsorgen kommer att 
drabbas. 
 
Befolkningen minskade under 2007 med 108 personer och det är en minskning som är större än 
den genomsnittliga minskningen under den senaste 10-årsperioden. En av våra viktigaste 
uppgifter under kommande år blir att komma tillrätta med befolkningsminskningen. Vi måste 
skapa förutsättningar för en befolkningsökning genom att satsa på sysselsättningsskapande 
åtgärder samt en god kvalitet på utbildning, vård/omsorg samt kultur och fritidsliv. 
 
Det är glädjande att vi har genomfört en rad framåtsyftande investeringar, t ex ungdomssats-
ningarna på Älvåkra samt snökanonerna på Kanis. Storgatan etapp 2 och Källbackens avlastning 
samt rehab-avdelning är andra investeringar som bidrar till att höja kvaliteten för våra 
medborgare. Miljösatsningen på kraftvärmepannan är också en lyckad satsning där vi räknar med 
att 80 % av våra villor och fastigheter är anslutna till fjärrvärme. Det betyder renare luft, energi till 
lågt pris samt att Älvsbyn blir en av Sveriges fjärrvärmetätaste kommuner. 
 
Samarbetet inom Fyrkanten är en fortsatt prioriterad fråga. Vi kan inte fortsätta att se oss som en 
kommun på enbart 8 500 invånare – vi är en del av en arbetsmarknadsregion på 150 000 personer 
inom en radie av sex mil. Det gäller för oss att få människor att se värdet av att bo billigt och bra 
i Älvsbyn och arbeta inom Fyrkanten. 
 
Slutligen vill jag rikta ett tack till alla anställda i kommunen och de kommunala bolagen för ett 
gott och helhjärtat arbete för våra kommuninnevånare. Tack även 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 
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Befolkningsstruktur   2007-12-31

Ålder Antal Älvsbyn i % Länet % Riket %

0   -  6 567 7 7 8
7   - 17 1 170 14 13 13
18 - 24 673 8 9 9
25 - 44 1 856 22 24 27
45 - 64 2 371 28 28 26
65 - 79 1 377 16 14 12
80 - 531 6 5 5
Summa invånare 8 545

Skattesats  år 2007
Älvsbyn Länet Riket

Kommunen 22,23 22,27 20,78
Landstinget 9,42 9,42 10,78
Summa kommun o landsting 31,65 31,69 31,56

Begravningsavgift 0,25 obl. 
Kyrkoavgift exkl begr.avgift 0,90 medlem
Avg till Stiftet 0,05 medlem
Totalt för medl i Sv kyrkan  32,85

Mandatfördelning 2003 -2006 2007 - 2010

FAKTA OM ÄLVSBYNS KOMMUN
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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   8 545 
personer. Det innebär en minskning med 108 personer sedan föregående årsskifte. Under den 
gångna tioårsperioden har befolkningen minskat med 732 personer, dvs. i genomsnitt 73 
personer per år.  
 
 

Befolkningsutvecklingen 1997-2007
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Under år 2007 minskade länets folkmängd med 0,5 procent medan rikets folkmängd ökade med 
0,8 procent. Pajala hade i likhet med föregående år den största procentuella 
befolkningsminskningen i länet. Även i Arjeplog, Överkalix, Övertorneå och Jokkmokk minskade 
befolkningen procentuellt mer än i Älvsbyn. Den enda kommun i länet som ökade sin befolkning 
var Piteå. 
Kommunens födelsenetto uppgick för år 2007 till -35 personer vilket är något bättre än 
föregående år då födelsenettot var -51 personer.  
  
Kommunens flyttningsnetto är negativt -73 (+ 50), mot länet -31 (+ 3) personer och mot övriga 
Sverige -112 (-79). Gentemot utlandet har kommunen ett fortsatt positivt flyttningsnetto på + 70 
(+126) 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 2007-12-31
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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. År 2007 
Årets resultat enligt resultaträkningen 7 606 tkr 
 
Inget oreglerat belopp finns från tidigare år finns att 
återställa 
 

 
 
 

 + 7 606 tkr 
 
År 2006 återställdes återstående oreglerade belopp från 2003 och 2004, varför ingen återstående 
skuld finns att reglera i bokslutet år 2007. Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 170, 3 mkr.  
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Resultatutveckling och finansiella mål 
 

Resultatutveckling Älvsbyns kommun 2003 - 2007
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För tredje 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 2007 blev 93,5 % vilket var sämre än 
fastställt mål. 

− Från och med budget 2008 ersätts detta mål av ett resultatmål där det slås fast att 
resultatet ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag/utjämning. 

 
− investeringarna ska självfinansieras. Investeringarna har självfinansierats, inga nya lån har 

tagits upp under år 2007. Investeringsbudgeten inklusive tilläggsanslag uppgick till 29,5 
miljoner kronor med den faktiska investeringsutgiften uppgick till 25,3 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 10,2 miljoner kronor amorterats och det kortsiktiga målet har 
därför uppnåtts. 

 
− årligen anslå 2 miljoner kronor för kommande pensionsutbetalningar.  Under året har 2 

miljoner placerats för kommande pensionsutbetalningar. Medlen redovisas på 
balansräkningen under finansiella anläggningstillgångar.  

 
− skatten ska vara oförändrad. Skattesatsen har inte ändrats under mandatperioden 2003- 

2006 och inte heller under år 2007.  
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− Älvsbyns Kommunföretag AB ska genom sina dotterföretag 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 Älvsbyns Fastigheter AB och Älvsbyns Energi 
AB.   

 
− År 2007 har varit det första året med en helt ny organisation och nya arbetsområden för 

bolagen. Året har präglats av mycket arbete med såväl organisationsfrågor som frågor om 
ekonomiska mellanhavanden. Inget beslut har tagits om utdelning till kommunen. Målet 
har alltså inte uppnåtts. 

 
− soliditeten inklusive pensionsåtaganden ska förstärkas, och strävan är att soliditeten inom 

en 10-årsperiod ska utvecklas från -18,5 % (bokslut 2004) till ett positivt värde. Jämfört 
med bokslutet 2006 har soliditeten minskat med 7,6 %, från -13,3 % till -20,9 %. I 
förhållande till år 2004 har soliditeten försämrats med 2,4 %. Orsak till försämringen är i 
huvudsak ett nytt regelverk för beräkning av pensionsskuld, RIPS07. Målet har inte 
uppnåtts. 

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

%. Målet är uppnått.  
 

− V/A-verksamheten och renhållningen ska vara självfinansierad. VA-verksamheten 
redovisar ett underskott för året medan renhållningsverksamheten klarar målet. Från och 
med år 2007 är det Älvsbyns Energi AB som svarar för driften.  

 
 
De mål som inte infriades under året var nettokostnadernas andel av skatte- och 
statsbidragsintäkterna, avkastningskravet på de kommunala företagen, soliditetsmålet och målet 
för VA-verksamheten. 
 
Kommunkoncernens resultat och ställning 
 
Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 9,2 miljoner kronor efter bokslutsdispositioner och 
skatt. Såväl kommunen som moderbolaget och de två helägda dotterbolagen redovisar positiva 
resultat. I nedanstående diagram redovisas resultatutvecklingen för perioden 2003 – 2007. 
Koncernens negativa resultat perioden 2003 till 2004 är föranlett av kommunens negativa 
resultat. 
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Ett av koncernföretagen, Älvsbyns Energi AB, redovisar negativt resultat före 
bokslutsdispositioner och skatt i sin resultaträkning för år 2007 enligt sammanställning nedan. 
  
 2007 2006 
Kommunen 7 606 9 789 
Älvsbyns Kommunföretag AB 4 - 1 
Älvsbyns Fastigheter AB 6 434 1 132 
Älvsbyns Energi  AB -7 192 -836 
 
Energibolagets negativa resultat före bokslutsdispositioner och skatt är orsakat av ökade 
finansiella kostnader pga. investering i en ny kraftvärmepanna. Bolaget redovisar ett mindre 
överskott efter skatt och bokslutsdispositioner genom att en del av obeskattade reserver har 
upplösts; man kan förenklat säga att tidigare års resultat täcker ”förlusten”. 
 
Information om respektive kommunalt företags ekonomi och ställning återfinns i avsnittet 
KOMMUNALA FÖRETAGEN. 
 
Driftresultat  
 
År 2007 infördes en ny organisation i kommunen. Allt ansvar för ekonomi och personal finns 
samlat hos kommunstyrelsen. Budgeten är indelad i 18 budgetområden och inte som tidigare 
fördelad på nämnder. Budgetområdena är väldigt varierande i storlek. De största områdena 
utgörs av äldreomsorgen och grundskolan med budgetramar på 86 miljoner kronor respektive 81 
miljoner kronor. De minsta områdena är ungdomsverksamhet och folkhälsa med budgetramar på 
ca 0,5 miljon kronor vardera. 
Kommunens tekniska verksamhet har bolagiserats och driften sköts f o m år 2007 av de två 
helägda bolagen Älvsbyns Fastigheter AB och Älvsbyns Energi AB. 
 
Den löpande verksamheten (budgetområdena) redovisar sammantaget ett underskott i 
förhållande till budgeten om 5,5 miljoner kronor. 
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Det största underskottet återfinns liksom tidigare inom individ- och familjeomsorgen med en 
budgetavvikelse på 6,1 miljoner kronor. Kostnader för institutionsvård och familjehem står för 
största delen av avvikelsen. 
Även äldreomsorgen redovisar ett underskott (1,7 miljoner kronor). Bland annat har kostnaderna 
för medicinskt färdigbehandlade patienter varit hög i början av året och kostnaderna för de 
särskilda boendena har också överstigit budget. 
Omsorgen om funktionshindrade visar däremot positiva siffror, i första hand beroende på färre 
antal personer med personlig assistens. 
 
Budgetområdet grundskola innefattar också särskolan. Sammanlagt redovisar området ett 
underskott på ca 1,7 miljoner kronor. Framför allt är det personalrelaterade kostnader som är 
orsak till avvikelsen. Gymnasieskolan har däremot en ekonomi i balans. 
 
Den tekniska verksamheten redovisas inom budgetramarna Gatu- och VA-verksamhet respektive 
Fastighetsdrift. Den största delen av kostnaderna utgörs av uppdragsersättning till de ovan 
nämnda kommunala bolagen. 
Fastighetsbolaget sköter drift och underhåll av de kommunala fastigheterna. Dessutom återfinns 
driften av kommunens parkverksamhet och vissa fritidsanläggningar liksom förrådsverksamheten 
hos bolaget. Kommunen äger fastigheter och anläggningar varför kapitalkostnader och hyror 
återfinns i kommunens redovisning. I kommunens budget redovisar budgetramen ett överskott 
på 2,2 miljoner kronor. Förklaring härtill är högre hyresintäkter och lägre kapitalkostnader än 
budgeterat. 
Energibolaget sköter drift av gator och vägar, VA- och renhållningsverksamheten. Den 
sistnämnda verksamheten redovisar ett överskott medan de två övriga redovisar underskott. När 
det gäller VA-verksamheten har intäkterna inte nått budgeterade siffror medan driftkostnaderna 
varit högre än budget. 
 
Utvecklingsavdelningen svarar för tre budgetområden: vuxenutbildning, information och 
näringslivsutveckling. Budgetavvikelserna är marginella för de två första områdena medan 
området näringslivsutveckling redovisar ett överskott på 1,1 miljon kronor. Framför allt är det 
projektverksamheten som bidragit till det positiva resultatet. 
 
Fritidsverksamhetens budgetram har minskat jämfört med tidigare år eftersom kostnaderna för 
driften av Kanisanläggningen och Älvåkra har överförts till det kommunala fastighetsbolaget. 
Badhus och sporthall ingår däremot i budgetramen fritid tillsammans med föreningsstöd m m. 
Det ekonomiska utfallet för verksamheten innebär ett överskott, detsamma gäller för 
budgetramarna ungdomsverksamhet och kultur som också ingår i samma reultatenhet. 
 
Resultatenheten miljö, bygg och räddning redovisar totalt ett mindre underskott framför allt 
orsakat av att intäkterna inom tillsyns- och byggverksamheten varit lägre än beräknat. 
Räddningstjänsten har däremot ett positivt resultat. 
 
Budgetramen politisk verksamhet redovisar ett underskott på 0,6 miljon kronor. Budgetområdet 
är nytt, och en stor del av underskottet kan hänföras till svårigheter att budgetera kostnaderna för 
den nya organisationen. 
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Övriga driftverksamheter har samlats inom budgetramen kommunövergripande verksamhet. Här 
återfinns kostnader för verksamhetsledning, stöd och service (ekonomi-, kansli-, IT- och 
personalavdelningar), kostfunktionen samt en del andra kommungemensamma kostnader. 
Totalt redovisas ett överskott för budgetområdet. På plussidan återfinns bl a lägre 
personalkostnader inom stöd o service (vakanser), ej förbrukade medel på kontot till 
kommunstyrelsens förfogande, lägre försäkringspremier än budgeterat. På minussidan finns bl a 
IT-verksamheten där kapitaltjänstkostnaderna inte täcks av budget samt kostverksamheten, där 
skolmåltidsverksamheten redovisar underskott. 
 
När det gäller finansieringen redovisas ett överskott, som bidrar till att kommunens resultat blir 
positivt trots att verksamheterna överskridit budget med drygt fem miljoner kronor. 
I budgeten 2007 fanns under finansieringen ett centralt anslag på 10 miljoner kronor för 
löneökningar enligt avtal. Vid årets slut har budgetramarna tillförts drygt 7,2 miljoner kronor av 
dessa medel för att täcka de faktiska kostnaderna för lönerevisionen. Återstående medel bidrar 
positivt till årets resultat. Skatter och utjämning redovisar ett överskott på 3,9 miljoner kronor, 
framför allt beroende på slutavräkningen av kommunalskatten. Räntenettot är drygt en miljon kr 
bättre än budgeterat trots stigande räntekostnader under året. Försäljning av fastigheter har 
sammanlagt medfört realisationsvinster på 1,8 miljoner kronor. 
 
Även om kommunens samlade resultat för året kan anses ganska bra så kan det inte anses 
tillfredställande med resultatenheternas underskott. 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. 
 
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 – 2007. År 2007 nåddes inte målet.  
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Skatteintäkternas och generella statsbidrags utveckling 
 
År 2007 uppgick skatte- och bidragsintäkterna till totalt 422,8 miljoner kronor, vilket är en ökning 
med 2,9 % jämfört med år 2006. Av totalsumman utgör 287,9 miljoner kronor skatteintäkter och 
134,9 miljoner kronor stats- och utjämningsbidrag.  
 
Under året har kommunen erhållit preliminära skatteintäkter på 284,0 miljoner kronor. 
Slutavräkning avseende 2006 års skatteintäkter och en prognos för slutavräkningen 2007 har 
bokförts med totalt 3,9 miljoner kronor. 
 
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 2007 var 
regleringsavgiften positiv för kommunsektorn. År 2008 ersätts den statliga fastighetsskatten på 
bostäder av en kommunal fastighetsavgift. Intäkterna tillfaller kommunerna men ”neutraliseras” 
av att anslaget till Kommunalekonomisk utjämning minskas med motsvarande belopp. 
Kommunerna märker detta som en negativ förändring av regleringsbidraget. 
 
I de totala intäkterna i form av stats- och utjämningsbidrag ingår också bidrag för utjämning av 
LSS-kostnader med 12,1 miljoner kronor.  
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Nettokostnadenas och skatteintäkternas procentuella utveckling 2003 - 2007
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Under år 2007 ökade nettokostnaderna procentuellt mer än skatteintäkterna och generella 
statsbidrag. Nettokostnaderna ökade med 3,6 % medan intäkterna ökade med 2,9 %. Skillnaden 
är inte så stor men utvecklingen bör följas över tiden. 
 
Under åren 2004 och 2005 ökade skatteintäkterna och generella statsbidrag procentuellt mer än 
nettokostnaderna, vilket hade 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 136,6 miljoner 
kronor. Inga nya lån har tagits upp. I enlighet med kommunens ekonomiska mål har 10,2 
miljoner kronor amorterats 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 2003-2007
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Finansnettot uppgår till -4,7 miljoner kronor, vilket är 1,4 miljoner kronor sämre än år 2005. 
Förändringen kan i sin helhet härledas till höjda marknadsräntor. Kommunens räntekostnader på 
långfristiga skulder uppgick 5,5 miljoner kronor med en genomsnittlig ränta på 3,9 %. Övriga 
finansiella kostnader utgörs i huvudsak av ränta på avsättningar för pensioner. 
 

Finansnettots utveckling 2001-2007
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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. 
Vid årsskiftet har kommunen bland avsättningarna ett åtagande avseende s k  visstidspension. Ett 
tidigare åtagande har upphört under året. 
 
Kommunen har under år 2007 betalat ut 6,9 miljoner kronor i pensioner till ca 400 
pensionstagare. Den största delen, ca 6,7 miljoner kronor, avsåg gamla åtaganden 
(ansvarsförbindelser) medan resterande del utgjordes av nya åtaganden.  
 
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 2007 uppgick till 9,0 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 8,3 miljoner kronor och avsättningar för särskild löneskatt till 2,0 miljoner 
kronor. Avsättningarna har ökat med 4,8 miljoner kronor. Orsak till ökningen är i första hand nya 
beräkningsregler för pensionsskuld, RIPS07. De största förändringarna i beräkningsgrunderna är 
ändrade livslängdsantaganden och sänkt diskonteringsränta. Skulden är beräknad på uppgifter 
från KPA. 
 
Pensioner intjänade före 1998 redovisas i bokslutet under rubriken ansvarsförbindelser. Skulden 
uppgår vid årsskiftet till 204,6 miljoner kronor, inklusive särskild löneskatt till 254,2 miljoner 
kronor. Kommunens åtaganden på balansdagen redovisas i nedanstående tabell.  Det bokförda 
värdet av placerade medel uppgår till 3 980 tkr. 
 
 
 Pension Löneskatt Totalt 
Avsättningar 8,3 2,0 10,3 
Pensionsförpliktelse 204,6 49,6 254,2 
Summa  212,9 51,6 264,5 
Avsatta medel 4,0 0 4,0 
Återlånat  208,9 51,6 260,5 
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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 2003-2007
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Kommunen och de kommunala företagen har huvuddelen av sina likvida medel placerade på ett 
koncernkonto. I följande diagram redovisas behållningen under år 2006 och 2007 dels för 
koncernkontot totalt, dels kommunens andel av behållningen. Nedgången under senare delen av 
2007 förklaras bl a av att energibolaget nyttjat möjligheten att ”låna ” från koncernkontot. I 
december har kommunen också löst ett långfristigt lån och placerat 2 miljoner kronor för 
kommande pensionsutbetalningar. 
 

Behållning på kommunens koncernkonto 2006 och 2007,  tkr
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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 2003 – 2007. I förhållande till 2006 har 
soliditeten inklusive pensionsförpliktelsen försämrats pga den kraftiga ökningen av 
pensionsförpliktelser. De nya beräkningsgrunderna för pensionsskuldsåtaganden, RIPS07, 
innebär att ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt ökat med ca 18 % jämfört med bokslutet år 
2006.  
Fullmäktige har under 2006 beslutat att soliditeten inklusive pensionsåtaganden ska förstärkas 
och strävan är att soliditeten inom en 10-årsperiod ska utvecklas till ett positivt värde, ett mål 
som med hänsyn till förklaringen ovan inte kunnat infrias under året.  
 

Soliditetens utveckling 2003 - 2007
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Investeringar 
 
Årets nettoinvesteringar uppgår till 25,3 miljoner kronor, vilket är något lägre än föregående år 
(28,3 miljoner kronor). Antalet investeringsprojekt uppgår till drygt 90 varav ungefär 60 projekt är 
av mindre storlek (under 200 tkr). 
De större investeringsprojekten är 
 

� Snökanonanläggning Kanis   4,6 mkr 
� VA+gata Storgatan etapp 2  3,8 mkr 
� Ugglan korttids / avlastning  1,7 mkr 
� Belysning Kanis    0,9 mkr 
� VA Jägargatan   0,7 mkr 

 
� Gemensamma dataresurser  0,7 mkr 
� Hedgatan VA mm   0,7 mkr 
� Gymnasiet  IT-utrustning 0,7 mkr 
� Summa   13,8 mkr 
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Flera av ovanstående projekt är pågående arbeten som kommer att slutföras under kommande år. 
I nedanstående tabell återfinns totalkostnaden för några av de större investeringsprojekt en som 
slutförts under 2007 eller som redovisas som pågående arbeten. 
 
  Budget   Resultat/ 

Projekt 2006 2007 totalt anvisat upparbetat återstår 

            

Slutförda 2007           
Tillbyggn 
driftcentralen 3 000,0   3 000,0 3118,6 -118,6 

Ugglan, korttids   2 500,0 2 500,0 2575,9 -75,9 

Snökanon Kanis   4 100,0 4 100,0 4586,2 -486,2 

            
Pågående projekt           
Älvåkra IP 8 488,4 2 896,0 11 384,4 10 224,0 1 160,4 

Storgatan etapp 2 3 500,0 2 000,0 5 500,0 5 362,7 137,3 

VA Jägargatan 1 000,0 750,0 1 750,0 1 801,1 -51,1 
 
 
 I följande diagram redovisas nettoinvesteringsvolymen under perioden 2003-2007.  
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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  +/- 13,2 
 
 
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. I kommunen är det 
utvecklingsavdelningen som handlägger de flesta ärenden. Alla beslut om medfinansiering tas av 
Kommunstyrelsen. Under år 2007 har ett antal större projekt slutredovisats – dessa projekt avsåg 
EU:s tidigare programperiod. En ny programperiod för EU:s fonder och program har påbörjats 
år 2007. 
 
De ”egna projekten” som slutredovisats under 2007 var: 

− Nyföretagarprojekten Företagande i Glesbygd och Incubator, vilka i huvudsak 
finansierats av länsarbetsnämnden och EU men där kommunen varit huvudman. 

− Miljöåterställning av Vindel- och Piteälven etapp 2 
− Bygga Broar – utvecklingsprojekt i Storforsen där bl a en bro byggts för att binda 

samman hotellområdet och naturreservatet.   
− Integration i Älvsbyn. Projektet har haft som mål att hjälpa nyanlända utländska 

medborgare in i Älvsbyns samhälle.  
− Entreprenörsprojektet – med syfte att utveckla och stärka företagande 
− Enterprise in the Northern dimension - utveckling av nyföretagsamhet och en inkubator i 

vår vänort Monchegorsk.  
− Recycling of solid domestic waste - utveckling av system för att hantera återvinning av 

avfall i stadsdelen Pushkin i S:t Petersburg. 
 
Kommunen har under året utvidgat samarbetet med vår ryska vänort Monchegorsk. Ett nytt 
projekt med fortsatt satsning på nyföretagande, Twin City Net, har påbörjats. Kontakter har även 
etablerats inom andra verksamhetsområden. Bland annat har ett projekt som arbetar med 
drogförebyggande åtgärder inletts inom sociala sektorn. 
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Kommunen deltar också som aktör och medfinansiär i ett antal projekt med annan huvudman. 
År 2007 har när det gäller EU-projekt varit en brytpunkt mellan två programperioder vilket 
innebär att färre nya projekt hunnit påbörjats.   
  
Förutom tidsbegränsade projekt deltar kommunen också som medlem i några 
intresseorganisationer där kommuner och regioner samarbetar för gemensam utveckling. 
Exempel härpå är   

− Bothnian Arc (Bottenviksbågen) där kommuner runt Bottenviken i Sverige och Finland 
är medlemmar 

− Norrtåg som har som långsiktigt mål att utveckla snabbtågstrafiken i Norrland 
− North Sweden – Brysselkontor för EU-samarbete. 

 
Detaljerad information om projektverksamheten finns upprättad hos utvecklingsenheten. 
 
Avslutande kommentarer/Framtid 
 
Det gångna året har präglats av ett omfattande arbete för att implementera den nya 
organisationen. Särskilt bolagiseringen av tekniska kontorets verksamhet av har varit en 
arbetskrävande uppgift. Arbetet kommer att fortsätta även under år 2008. Bland annat ska 
ägandet av fastigheter och anläggningar utredas vidare. 
 
I och med årets resultat har kommunen klarat balanskravet och kunnat konsolidera det egna 
kapitalet. Resultatnivån är dock inte tillräcklig för att nå det av fullmäktige fastställda 
resultatmålet.  
 
Återigen är det den löpande verksamheten som redovisar underskott. För att även långsiktigt 
kunna konsolidera kommunens ekonomi - genom att t ex minska kommunens låneskuld och 
avsätta medel för kommande pensionsutbetalningar - krävs det att verksamheterna kan bedrivas 
inom anvisade budgetramar. Vi ser redan nu i början av 2008 befarade fortsatta underskott inom 
framför allt individ- och familjeomsorgen. Där har ett åtgärdsprogram tagits fram och arbete 
påbörjats för att vända trenden med ständigt ökade kostnader. Ett annat orosmoment inför 2008 
är lönekostnadsökningarna. 
Den nya förvaltningsorganisationen har gett arbetslagsledarna ett tydligare ansvar för ekonomi 
och personal, och förhoppningsvis ökar det medvetenheten om att vi alla måste hjälpas åt för att 
bidra till en god ekonomisk hushållning i kommunen.
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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.  
F o m november månad 2007 använder Älvsbyns kommun sig av personalsystemet Personec P 
till vilket statistikprogrammet Personec Utdata (PS Utdata) är kopplat till. Redovisningen utgår 
från uppgifter som hämtats direkt från PS Utdata.  
 
 
Anställda 
 
Den 31 december 2007 var 876 månadsanställda i kommunen. Motsvarande antal var 940 
årsarbetare. Antalet månadsanställda har minskat bl a beroende på bolagiseringen av tekniska 
förvaltningen samt minskat antal plusjobbare. Huvudparten av de anställda är kvinnor 85,95 %, 
se nedanstående diagram. 
 
 
 

 

Procentuellfördelning kvinnor och män
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Personalkostnaden 
 
Personalkostnaderna är kommunens största kostnadspost och uppgick under 2007 till  
311,5 miljoner kronor varav 221 miljoner kronor direkta löner och 90,5 miljoner kronor i 
arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, pensioner m m. 
 
 
Sjukfrånvaron 
 
Enligt lagen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron ska sju nyckeltal som belyser 
sjukfrånvaron redovisas på ett enhetligt sätt. 2007 var sjukfrånvaron 8,24 % totalt för Älvsbyns 
kommun. Jämförande siffra för 2006 var 9,0 %. 
 
 
Sjukfrånvaro   2007 2006 2005 2004 
Total sjukfrånvaro 
i % av ordinarie arbetstid  8,24 9,0 10,4 12,4 
 
Sjukfrånvaro > 59 dagar  
Långtidssjukfrånvaro 
i % av total sjukfrånvaro  63,15 88,5 87,1 83,9 
 
Sjukfrånvaro för kvinnor 
Sjukfrånvaro i %  
av total sjukfrånvaro  9,12 9,9 11,2 13,1 
 
Sjukfrånvaro för män 
Sjukfrånvaro i % 
Av total sjukfrånvaro  3,48 5,5 7,1 9,0 
 
Andel sjukdagar per åldersgrupp 
0 – 29   4,93 7,5 5,8 7,4 
30 – 49   7,90 6,4 7,8 9,7 
50-   8,95             12,3               14,9               16,7 
i % av tillgänglig tid 
 
 
Ytterligare informations om kommunens hälsoarbete finns i upprättat ”Hälsobokslut Älvsbyns 
kommun 2007” hos Stöd & Service/personal. 
 
 
Jämställdhet 
 
Kommunens jämställdhetsplan vänder sig till och berör alla anställda. Visionen är att jämställdhet 
ska förverkligas inom kommunens samtliga arbetsplatser.  
Enligt jämställdhetslagen § 9a ålägger arbetsgivaren skyldighet att årligen kartlägga förekomsten 
av löneskillnader mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och för olika kategorier av 
arbetstagare. 
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Medellönens utveckling ur ett jämställdhetsperspektiv 
 
År 2000 2001 2002 2003 2004 
Män 18 458 19 338 20 013 20 613 20 336 
Kvinnor 16 476 17 245 17 599 18 295 18 628 
Skillnad (kr)   1 983   2 093   2 414   2 318   1 708 
Skillnad %   10,7  10,8  12,1  11,2   8,4 
 
 
År 2005 2006 2007 
Män 21 269 21 237 22 255 
Kvinnor 19 612 19 681 21 206 
Skillnad (kr)   1 657   1 556   1 048 
Skillnad %   7,8   7,3   4,71 
 
 

Skillnad i procent

10,7 10,8
12,1

11,2

8,4
7,8 7,3

4,71

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5 6 7 82000 2001           2002             2003              2004             2005               
2006         2007  



 

 24 

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. 
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MILJÖ – BYGG – RÄDDNING  

 
Verksamhetsmål  
 
Nämnden ska verka för att färre människor förolyckas eller skadas och mindre materiella 
förluster ska uppstå i samband med olyckor. Antalet olyckor ska minimeras 
 
Under året har det skett flera allvarliga trafikolyckor varav tre med dödlig utgång.  
 
Den operativa verksamheten har i och med att det finns en styrka i Vidsel kunnat uppfylla de mål 
om insatstider som myndighetsnämnden har beslutat. Älvsbyns räddningstjänst assisterar även 
grannkommunerna enligt avtal och är den räddningstjänst som utför flest utryckningar till annan 
kommun i Femkanten. Utryckningsfordonens status behöver förbättras främst ur miljö- och 
trafiksäkerhetssynpunkt. De äldsta fordonen närmar sig en ålder av 30 år.  
 
Räddningstjänsten har aktuella insatsplaner på anläggningar som innebär särskilda risker för 
personer eller egendom. Arbetsplatser erbjuds stöd och information i sitt arbete med systematiskt 
brandskydd. Risk- och sårbarhetsanalysen för kommunen är ej uppdaterad. Räddningstjänsten 
tillhandahåller information och utbildningar som efterfrågas till bland annat skolor och företag. 
Utbildning och övning har även genomförts för politiker och tjänstemän om lagen om skydd mot 
olyckor och lagen om extraordinära händelser. Skriftlig information till fastighetsägare av 
flerbostadshus angående brandvarnare har skickats ut. 
 
Nämnden ska arbeta förebyggande genom regelbunden kontroll för att främja en god 
livsmedelskvalitet och en god djurhållning  
 
80 % av livsmedelsverksamheter där krav på godkännande krävs har kontrollerats under året. 
Målet var att kontrollera samtliga verksamheter. Djurskyddskontrollen har bedrivits med 
minimiintervall enligt djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd L4 med undantag 
för renägare och slaktdjursuppfödare. 
 
Nämnden ska verka för att öka trafiksäkerheten i kommunen 
 
Nämnden har genom yttranden i samband med flera olika motioner och medborgarförslag 
föreslagit kommunstyrelsen att uppvakta Vägverket för att bygga cykelvägar i anslutning till 
tätorten. Nämnden har föreslagit förbättrad snöröjning på trottoarer och GC-vägar samt 
förbättring av tillgängligheten för funktionshindrade. Nämnden har i yttrande till vägverket 
föreslagit trafiksäkerhetsåtgärder i Nygård, Korsträsk och Vistträsk samt ökad 
hastighetsövervakning i Petbergsliden och Nygård. 
 
Nämnden ska hålla en aktuell övergripande samhällsplanering levande för framtidens 
Älvsbyn 
 
Målet är ej uppfyllt.  
 
Nämnden ska verka för att uppfylla de av regeringen fastställda miljökvalitetsmålen  
 
Nämnden har genom information i samband med tillsyn och genom initierande av klimatprojekt 
arbetat med de nationella miljömålen. Miljöpris har ej utlysts. 



 

 26 

Servicefrågor – Nämnden ska verka för en bättre service 
 
Miljö, bygg och räddning har arbetat med att utveckla samverkan med kommunerna inom 
Femkanten avseende förebyggande arbete mot olyckor och inom miljö- och byggfrågor inom 
Fyrkanten. Arbete med att utveckla kommunens geografiska informationssystem är påbörjat och 
kommer att fortsätta de närmaste åren. Informationsträffar inom miljöområdet för allmänheten 
anordnades under miljöveckan hösten 2007. Miljö, bygg och räddning har deltagit i 
företagsträffar som anordnats av kommunstyrelsen. Informationsaktiviteter har även utförts 
tillsammans med skolorna. Nämnden har framställt en serviceförklaring riktad till medborgarna. 
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FÖRSKOLE- OCH SKOLVERKSAMHET 

 
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 omvärlden 
och andra kulturer 
 
Verksamhetsmål – långsiktiga 
 
Minska barngruppens storlek till i genomsnitt 15 barn per avdelning 
 
Rent utfallsmässigt uppnås målet, men belastning på organisationen är väldigt varierande.  
 
För att alla barn och ungdomar ska nå kunskapsmålen ska alla i Älvsbyns förskolor och 
skolor genom strategier och metoder aktivt verka för att varje barn och ungdom har ett 
verkligt inflytande över sin egen situation och får det stöd och den stimulans som 
han/hon behöver för att utvecklas i sitt lärande. 
 
Målet ej uppnått. Efter att meritvärdet i år 9 under det senaste tre åren ökat så sänktes det 
avsevärt 2007. Någon tydlig orsaksbild är svår att se efter genomförd analys och att dra några 
långtgående slutsatser torde vara svårt. Naturligtvis jobbar organisationen på att redan till nästa år 
förbättra meritvärdet.   
 
Öka skolpersonalens kunskaper i drogfrågor och möjlighet till tidig upptäckt av 
drogbruk/drogmissbruk. 
Genom ökad samverkan med hemmet bidra till att stärka föräldrarna i deras viktiga roll i 
det förebyggande arbetet. 
 
Projekttid: 3 år 
 
Målet får anses vara uppnått. Under året har verksamheten inom ramen för ÅSA-projektet 
bedrivit en rad olika utbildnings- och stödåtgärder. En mer detaljerad redovisning av projektets 
verksamhet under 2007 finns i 2007 års kvalitetsredovisning. 
 
Verksamhetsmål – kortsiktiga 
 
Alla elever i år 2 i grundskolan skall ges förutsättningar att få godkända resultat vid 
genomförande av diagnostiska prov i svenska och matematik. 
 
Samtliga elever ges möjligheten att få godkända resultat vid diagnostiska proven i svenska och 
matematik. Resultaten under de senaste tre åren har stadigt förbättrats.  
 
Nolltolerans ska gälla beträffande lärarlösa lektioner och olovlig frånvaro bland elever. 
 
En nolltolerans råder vid våra skolor! Målet är inte uppnått, vissa lärarlösa lektioner och olovlig 
frånvaro förekommer.  
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Älvsbyns gymnasium ska vara så attraktivt att minst 60 % av kommunens grund-
skoleelever väljer studier vid vår egen gymnasieskola. 
 
Förstärkning avseende marknadsföring och information till grundskoleelever har gett avsedd 
effekt, drygt 60 % av avgångseleverna valde vår egen gymnasieskola inför läsåret 2007/2008 och 
därmed nåddes målet 60 %. För att långsiktigt kunna bibehålla en hög nivå krävs att en mera 
internt inriktad marknadsföringsinsats genomförs inför läsåret 2008/2009 och ambitionen är 
alltjämt att ingen elev ska välja att gå på ett program vi erbjuder i någon annan kommun.  
 
En mer detaljerad redovisning av verksamhetsområdets måluppfyllelse finns att ta del av 
i 2007 års kvalitetsredovisning. 
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SOCIALTJÄNST 

 
Vision 
 
Skapa trygghet för alla kommunmedborgare nu och i framtiden. 
 
Mål  
Kompetensutveckla personalen för att öka kvaliteten 
Personalen har stora möjligheter till kompetensutveckling genom Hållbar Kompetensutveckling 
och olika former av stimulansmedel. 
 
Arbeta med målstyrd verksamhet och socialt synsätt 
Arbetet med målstyrd verksamhet och socialt synsätt är påbörjat och personalen är positiv! 
 
Minska sjuktalen   
Frisktalen ökar stadigt och är 41,65 % för 2007.  
 
God dialog med anhöriga och frivilliga ska bidra till större samverkan och delaktighet 
Stöd till anhöriga har strukturerats upp på ett bra sätt. God dialog med anhöriga har bekräftats 
via enkäter. 
 
Genom utveckling av hemtjänst, dagverksamhet och anhörigstöd göra det möjligt för fler 
att bo kvar hemma 
Det upplevs som positivt att äldreomsorgen har en klar linje i sin verksamhet. Detta innebär 
utveckling av hemtjänst, anhörigstöd och dagverksamhet för att göra det möjligt för människor 
att bo kvar hemma. 
 
Utveckla korttids-/avlastningsverksamheten 
Starten av Källbacken och renodlingen av verksamheterna på Källbacken och Solbacken har 
medfört en stor kvalitetsförbättring i äldreomsorgen. 
 
Genom aktiv och planerad marknadsföring skapa intresse för att söka till omvård-
nadsutbildning 
Detta mål har inte uppnåtts till fullo på grund av att det inte funnits tid för att arbeta aktivt med 
marknadsföring. 
 
Arbeta för ett psykiatriboende i samband med gruppbostädernas avveckling 
Att arbeta för ett psykiatriboende är en lång process, men den är påbörjad! 
 
Verkställa handikappomsorgens handlingsplan 
Konsultrapporten inom omsorgen om funktionshindrades handlingsplan är verkställd! 
 
Genom samverkan i vår kommun dra upp normer och arbeta i linje med barn-
konventionen för att minska antalet ungdomar som mår dåligt 
Samverkan mellan olika kommunala verksamheter för att minska antalet barn och ungdomar som 
mår dåligt är påbörjad genom regelbundna träffar med berörda parter. 
 
Verka för att bryta negativa mönster och stärka individer att komma ur sitt drogberoende 
genom att implementera ”modellkommunens” arbete 
Implementering av ”modellkommunens” arbete pågår oförtrutet! 
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Tillsammans med förskola/skola och vårdcentralen på bred front arbeta med exempelvis 
föräldrautbildningar, förstärkning av ungdomsmottagning med flera insatser för att 
stärka föräldrar och ungdomar 
Ett mål var att tillsammans med andra aktörer arbeta för att stärka föräldrar och ungdomar. Åsa-
projektet är ett utmärkt exempel på detta! 
 
Återuppta det tidigare FAS-projektet i samarbete med arbetsförmedlingen och 
försäkringskassan 
En variant av det tidigare FAS-projektet kommer att återuppstå under Consensus vingar. 
Consensus är ett samordningsförbund med företrädare från Älvsbyns kommun, arbets-
förmedling, försäkringskassa och landstinget. 
 
Permanenta projektet Unga kvinnor i samarbete med andra aktörer 
”Unga kvinnor” ingår i Consensus.
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FRITID- OCH KULTUR 

 
Vision  
 
Livsmiljönämnden, sedermera Fritids- och kulturnämnden har i 2007 års nämndsplan anslutit sig 
till Kommunfullmäktiges 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”. (KF 2005-11-28) 
 
Verksamhetsmål - långsiktiga 
 
Verka för föreningsservice i Älvsbyn. 
 
Prioritera barn- och ungdomsverksamheten. 
 
Verka för en livskraftig fritids- och kulturverksamhet i kommunens alla delar. 
 
Utforma ungdomars inflytande utifrån deras vilja. 
 
Biblioteksplan revideras och hålls aktuell. 
 
Utveckla Kanisområdet för åretrunt-upplevelser så att området blir Älvsbyns nya arena 
för rekreation, friluftsliv, allehanda sport och evenemangsplats. 
 
Verka för att ett hembygdsmuseum skapas i kommunen. 
 
Verka för att de kommunala avgifterna blir låga för föreningarna. 
 
Verka för att skapa en inomhushall för bl a hundverksamhet. 
 
Verka för skapande av hembygdsmuseum och verka för att skapa en inomhushall för 
hundverksamhet är inte uppfyllda. I övrigt är fritids- och kulturnämndens övergripande mål 
uppfyllda. 
 
Verksamhetsmål – kortsiktiga 
 
Vara initiativtagare till ett omväxlande och levande kulturutbud främst inriktat på barn 
och ungdom (förskola t o m gymnasiet) med starkt subventionerat biljettpris. Alla inom 
förskolan t o m gymnasiet ska få del av ett arrangemang per år 
 
De flesta skolungdomar i kommunen har fått del av ett kulturarrangemang. 
 
Verka för att biblioteket blir en självklar del i det livslånga lärandet och kommunens 
mötesplats för rekreation och kunskap. Genom att arrangera temadagar för barn och 
ungdom. 
 
Biblioteket har haft en tydlig inriktning mot barn- och ungdom vilket framgår av årets 
utlåningsstatistik. 
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Verka för att kommunens sport- och friluftsanläggningar hålls i bra skick vad gäller 
redskap och säkerhet. 
 
Årliga besiktningar av kommunens anläggningar utförs. 
 
Genom årliga träffar med föreningslivet, studieförbund, ungdomar efterhöra och stödja 
deras verksamheter så att barn och ungdomar får bra alternativ till aktiviteter under året 
och särskilt under de så kallade riskkvällarna. 
 
Under riskkvällarna har Gården i samarbete med Fritid & Kultur och övriga aktörer i samhället 
erbjudit ungdomarna arrangemang av bra klass. 
 
Skapa förutsättningar för längre vintersäsong på Kanis med konstsnö. 
 
Snökanonerna i Kanis gjorde att backen öppnade i december. 
 
Tillskapa lokala enkla spontanytor året om med bl a basketkorgar, hockeymål, kortare 
skidslingor, sandhögar för cykling och snöhögar. 
 
Tillskapandet av spontanytor året om för bland annat basket, hockeymål, kortare skidslingor och 
cykling har i viss mån gjorts.  
 
Lyfta fram nuvarande museer, (bensin, RFN, bageri, mm) i kommunens marknadsföring 
på webben och i broschyrer etc. 
 
Ingen speciell insats har gjorts för att lyfta fram kommunens museer i marknadsföringen. 
 
Utreda kostnadsutjämning för hyrda, anläggningsägda och kommunägda 
föreningslokaler. 
 
Kostnadsutjämning mellan kommunens anläggningar och av föreningar förhyrda, verkställdes i 
de nya bidragsreglerna, där bland annat handikappföreningar och Dansdraget fick stöd för sina 
förhyrda lokaler.
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UTVECKLINGSENHETEN 

 
Näringslivsutveckling 
Verksamhetsmål  
 
Befolkning 
Befolkningsminskningen ska inte uppgå till mer än 50 personer under 2007. 
 
Utfall: Befolkningen minskade under året från 8 653 till 8 545, eller totalt med 108 personer. Den 
negativa förändringen är att hänföra till ett födelseunderskott på 35 personer (födda 66, döda 
101) och ett flyttningsunderskott på 73 personer (inflyttade 325, utflyttade 398). 
 
Näringsliv och sysselsättning 
Antalet nystartade företag ska netto öka med 40 under 2007 
 
Utfall: Under perioden september 2006 – september 2007 var antalet nystartade företag 64, vilket 
är att betrakta som ett rekordhögt antal för Älvsbyn. Genom i huvudsak avregistreringar blev 
dock nettotillskottet bara 14 företag.   
 
Antalet sysselsatta ökar med 50 under 2007 
 
Utfall: Senaste tillgängliga statistik redovisar enbart förändringar under 2006. Här framgår att 
antalet sysselsatta i kommunen ökade med 103 personer till totalt 3 315 personer (s k 
dagbefolkning). 
 
Förbättrat företagsklimat 
 
Utfall: I syfte att förbättra företagsklimatet har regelbundna frukostmöten med Företagarna och 
Köpmannaföreningen introducerats. Vidare har speciella temadagar/kvällar genomförts med 
gymnasieskolan, företagare och allmänhet, både i Älvsbyn och Vidsel. Särskild dialog förs med 
ungdomar inom ramen för ”Arena för Älvsbyn” och via ”Samtal för Framtiden” har speciellt 
handelns utveckling uppmärksammats samt Företagsamhet i skolan. I samarbete mellan 
Företagarna, Köpmannaföreningen och Utvecklingsenheten har också en enkät utformats för att 
mäta det lokala företagsklimatet och definiera viktiga områden att fortsätta det redan goda 
samarbetet. Enkäten skickas ut under 2008 och avsikten är att den blir årligen återkommande. 
 
Information 
Verksamhetsmål 
 
Kommunen har en väl fungerande informationsverksamhet såväl internt som till 
kommunens innevånare. 
 
Utfall: Extern information till potentiella etablerare fungerar bra medan informationen till 
potentiella inflyttare/turister behöver förbättras. Fler insatser gentemot nyinflyttade/nyfödda 
fordras. Kännedom bland kommunens nyckelpersoner om innehållet i Kommunstyrelsens 
måldokument är god. Däremot finns ett behov av att förbättra övriga medarbetares och 
innevånarnas medvetenhet av mål och utveckling för ökad delaktighet och motivation. 
Utveckling av webbplatsen sker kontinuerligt. 
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Vuxenutbildningen 
Verksamhetsmål 
 
Målet är att på lång sikt medverka till att höja kompetensnivån och samtidigt medverka 
till en positiv utveckling av entreprenörskap i kommunen 
 
Vuxenutbildningens verksamhet är nu samlad och utvidgar resurserna mot eftergymnasial 
utbildning för ökad tillväxt i kommunen. 
 
Utfall: Målet att antalet studerande skulle ligga kvar på ca 85 heltidsstuderande per år har hållits. 
Många av de älvsbybor som läser på universitet använder sig av de resurser som Vuxen-
utbildningen kan erbjuda i form av distansundervisning, datastöd, råd och hjälp. Dock är inte 
antalet så högt som 85, som målen angav. Intresset för Collegeutbildningar har varit litet, ingen 
från Älvsbyn har sökt till dessa. 
 
Fyra orienteringskurser har startats. Entreprenörsutbildningen genomfördes i samarbete med 
Kompetensutvecklarna. Yrkesinriktade studiepaket har utvecklats: Löneassistent, Receptionist, 
Förberedande polis, Personaladministratör, Ekonomiassistent och Webbprogrammerare. 
Förberedande polisutbildningen har visat sig ge goda resultat för dem som har sökt till 
Polishögskolan. Receptionistutbildningen har till stor del lett till arbete för deltagarna 
Skräddarsydda kurser har erbjudits ute på företag för att möta nya och etablerade företagares 
behov.
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KOSTFUNKTIONEN  

 
Verksamhetsmål 
 
Leverera kyld mat istället för varmhållen i större utsträckning 
 
Restaurang Fluxens stora mål under 2007 var att övergå till att i större utsträckning leverera kyld 
mat istället för varmhållen mat till de boende i hemmet. Detta är utfört så långt det går med den 
utrustning som finns idag. Behov av avsvalningsskåp för enportionsförpackad mat finns och 
kommer att köpas in under 2008. Detta för att klara de krav som livsmedelslagstiftningen ställer. 
 
Ligga långt framme vad gäller egenkontrollen i köken 
 
Inom skol- och förskoleköken är egenkontrollen ett fokusområde och något som fortfarande 
läggs mycket energi på. Ny livsmedelslagstiftning med hårdare regler (om än friare) kräver 
insatser för att fungera i praktiken. Än finns mycket att jobba på men verksamheten är på god 
väg. Utbildningsinsatser kommer att genomföras under 2008, främst för skolkökens personal 
men också för restaurang Fluxens. Verksamheter som arbetar med produktion och distribution 
av mat (kall och varm) har idag ett större ansvar varför utbildning och uppföljning är mycket 
viktigt. 
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FOLKHÄLSA 

 
Verksamhetsmål 
 
Samhälleliga förutsättningar för att skapa god hälsa på lika villkor 
 
Politikernas uppgift i vår kommun är att följa folkhälsoutvecklingen inom kommunen och fatta 
beslut som innebär förbättring för folkhälsan på kort och lång sikt för oss som bor i Älvsbyn. 
 
Ett tryggt och säkert Älvsbyn  
 
Arbeta för att få ungdomar och familjer att vilja stanna kvar i Älvsbyn, erbjuda trygga och säkra 
miljöer. 
 
Vuxenlivets hälsovillkor 
 
Goda arbetsmiljöer och arbetsvillkor, ökat hälsotal, ökad vardagsmotion, goda och hälsosamma 
matvanor, fler rök-/snusavslut, minskad alkoholkonsumtion, inflytande över sin situation och 
möjlighet till försörjning. 
 
Ålderdomens hälsovillkor 
 
Livet som äldre ska vara ett liv i trygghet såväl i ekonomi, hälsa, socialt nätverk, sysselsättning 
som att kunna påverka och bestämma över sin egen situation. Minskning av antalet fallskador, 
god psykisk hälsa, god kost och motion. 
 
Barn, ungdomar och familjehälsa 
 
Blåslampan 
I Älvsbyns kommun tar folkhälsorådet krafttag för att mobilisera insatserna mot droger och 
kriminalitet i vårt samhälle. Blåslampan är en samverkansgrupp och ett nätverk, med ett flertal 
föreningar, myndigheter, studieförbund, självhjälpsrörelsen, köpmannaföreningen, kyrkan, 
politiker, privatpersoner m fl. Anställd samordnare/förebyggare arbetar på två plan - dels med 
förebyggande insatser för att förhindra nya missbrukare och dels med ökad och effektivare 
samverkan gentemot det befintliga missbruket. Målet är att minska användningen av droger. 
Exempel på aktiviteter är kontakt med föräldrar, föreläsningar samt projekt mot mobbning. 
 
Fortsatt fokus på bra tandhälsa i Älvsbyn under 2007  
 
Målmedveten satsning har gjorts på information om sockerätandet till barn, ungdomar och 
föräldrar i Älvsbyn. Redan på barnavårdscentralen får föräldrarna viktig information.  
I jämförelse med andra kommuner i Norrbotten har Älvsbyn alltid legat bland de tre friskaste 
kommunerna när man räknar barns och ungdomars hål i tänderna. 
 
De centrala målen för hälsosatsningen för kommunanställda är 
 

− Minskade sjukfrånvarokostnader 
− Ökat antal långtidsfriska 
− Ökad användning av friskvårdstimmen 
− Öka medarbetarnas kunskap om livsstilsfrågor 
− Att vara en av 10 Sveriges friskaste kommuner 
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2007 2006

Verksamhetens intäkter Not 1 160 994 155 117
Verksamhetens kostnader Not 2 -535 494 -520 839
Avskrivningar -28 042 -26 912

Verksamhetens nettokostnader -402 542 -392 634

Skatteintäkter 287 883 281 436
Generella statsbidrag 134 895 129 268
Finansiella intäkter Not 3 2 188 1 589
Finansiella kostnader Not 4 -15 572 -9 575

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 6 852 10 084

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

Resultat före skatt 6 852 10 084

Skatt 2 323 227

Årets Resultat Not 5 9 175 10 311

2007 2006

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och bidrag 95,2% 95,6%
Finansnettots andel av skatteintäkter 3,2% 1,9%
Nettokostnaderna + finansnettot - avskrivningar och
jämförelsestörande poster i % av skatteintäkter och
bidrag 91,7% 91,0%
Balanslikviditet 96,1% 104,2%
Soliditet  exkl ansvarsförb. 28,1% 29,0%

KONCERNRESULTATRÄKNING

NYCKELTAL
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2007 2006
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Fastigheter och anläggningar Not 6 585 808 541 288
Maskiner och inventarier 23 435 28 573
Långfristiga fordringar 4 548 4 210
Värdepapper och andelar Not 7 11 987 7 967
Summa anläggningstillgångar 625 778 582 038

Omsättningstillgångar
Förråd 7 969 1 831
Kortfristiga fordringar Not 8 38 165 33 024
Likvida medel Not 9 68 716 69 764
Summa omsättningstillgångar 114 850 104 619

SUMMA TILLGÅNGAR 740 628 686 657

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Ingående eget kapital Not 10 198 930 188 618
Årets förändring 9 175 10 311
Summa eget kapital 208 105 198 929

AVSÄTTNINGAR Not 11
Avsättningar för pensioner 10 253 5 490
Avsättningar för latent skatt 2 869 4 897
Övriga avsättningar 2 444 3 500
Summa avsättningar 15 566 13 887

SKULDER
Långfristiga skulder Not 12 397 432 373 485
Kortfristiga skulder Not 13 119 525 100 356
Summa skulder 516 957 473 841

SUMMA EGET KAP,AVSÄTTN,SKULDER 740 628 686 657

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Fastighetsinteckningar 181 181
Pensionsförpliktelser 254 161 214 918
Övriga ansvarsförbindelser (externa) 6 968 7 986

KONCERNBALANSRÄKNING
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2007 2006

Not 1. Verksamhetens intäkter
Kommunen 109 648 119 188
Älvsbyns Fastigheter AB 20 999 16 591
Älvsbyns Energi AB 30 347 19 338
Summa koncernintäkter 160 994 155 117

Not 2. Verksamhetens kostnader
Kommunen -431 731 -488 674
Älvsbyns Kommunföretag AB -18 -15
Älvsbyns Fastigheter AB -50 793 -10 101
Älvsbyns Energi AB -52 952 -22 049
Summa Koncernkostnader -535 494 -520 839

Not 3. Finansiella intäkter
Kommunen 1 196 1 005
Älvsbyns Kommunföretag AB 22 14
Älvsbyns Fastigheter AB 955 557
Älvsbyns Energi AB 15 13
Summa finansiella intäkter 2 188 1 589

Not 4. Finansiella kostnader
Kommunen -5 913 -4 361
Älvsbyns Kommunföretag AB
Älvsbyns Fastigheter AB -3 802 -3 702
Älvsbyns Energi AB -5 857 -1 512
Summa finansiella kostnader -15 572 -9 575

NOTER KONCERNEN
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2007 2006

Not 5. Årets resultat
Kommunen 7 606 9 789
Älvsbyns Kommunföretag AB 4 -1
Älvsbyns Fastigheter AB 6 434 1 132
Älvsbyns Energi AB 309 0
Bokslutsdispositioner -7 192 -846
Skatt 2 014 237
Summa årets resultat 9 175 10 311

Not 6. Fastigheter och anläggningar
Kommunen 288 944 281 340
Älvsbyns Fastigheter AB 108 895 111 685
Älvsbyns Energi AB 187 969 148 263

Summa fastigheter och anläggningar 585 808 541 288

Not 7. Värdepapper och andelar
Kommunen 11 897 7 877
Älvsbyns Fastigheter AB 40 40
Älvsbyns Energi AB 50 50
Summa värdepapper och andelar 11 987 7 967

Not 8. Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 14 343 12 390
Interimsfordringar 19 820 16 630
Övriga fordringar 4 002 4 004
Summa kortfristiga fordringar 38 165 33 024

NOTER KONCERNEN
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2007 2006

Not 9. Likvida medel
Kommunen 35 027 39 356
Älvsbyns Kommunföretag AB 670 666
Älvsbyns Fastigheter AB 33 019 27 985
Älvsbyns Energi AB 0 1 757
Summa likvida medel 68 716 69 764

Not 10. Eget kapital
UB föreg år 203 827 193 766
därav avsättn för latent skatt -4 897 -5 148
Ingående eget kapital 198 930 188 618

Not 11. Avsättningar
Avsättningar för pensioner 10 253 5 490
Avsättningar för latent skatt på bokslutsdisp. 2 745 4 759
Avsättningar för uppskjuten skatt 124 138
Avsättning för strukturella kostnader 2 444 3 500
Summa avsättningar 15 566 13 887

Not 12. Långfristiga skulder
Kommunen 126 585 136 814
Älvsbyns Fastigheter AB 93 859 109 671
Älvsbyns Energi AB 176 988 127 000
Summa långfristiga skulder 397 432 373 485

Not 13. Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 30 590 32 532
Interimsskulder 57 693 54 630
Övriga kortfristiga skulder 31 242 13 194
Summa kortfristiga skulder 119 525 100 356

NOTER KONCERNEN
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DRIFTREDOVISNING PER BUDGETOMRÅDE

Budgetområde Kostnader Intäkter Netto

Redovisning Avvikelse Redovisning Avvikelse Redovisning Avvikelse

Äldreomsorg -104 052 -5 301 16 067 3 587 -87 985 -1 715

Omsorg om funktionshindr. -55 411 -442 23 960 630 -31 451 188

Individ- o familjeomsorg -27 972 -9 348 6 019 3 229 -21 953 -6 118

Förskola -35 326 -16 5 921 230 -29 405 214

Grundskola -88 010 -4 664 5 612 2 973 -82 398 -1 691

Gymnasieskola -45 441 -296 2 749 379 -42 692 83

Vuxenutbildning -10 012 -105 3 561 66 -6 451 -39

Gatu- och VA-verksamhet -31 869 -719 20 238 38 -11 631 -682

Fastighetsdrift -53 669 -7 386 9 656 9 656 -44 014 2 270

Näringslivsutveckling -10 677 -4 054 5 229 5 221 -5 448 1 167

Information -1 548 -7 11 11 -1 537 4

Kulturverksamhet -5 301 -1 112 1 200 1 178 -4 100 67

Fritidsverksamhet -4 573 248 1 751 92 -2 822 341

Ungdomsverksamhet -769 -295 361 361 -408 66

Folkhälsa -287 338 0 0 -287 338

Politisk verksamhet -4 303 -753 111 111 -4 192 -642

Miljö-bygg-räddning -10 675 -950 2 767 710 -7 907 -240

Kommunövergr. verksamhet -56 804 -3 374 29 375 4 915 -27 429 1 541

Nytt lönesystem -2 215 -645 0 0 -2 215 -645

Summa budgetramar -548 912 -38 879 134 586 33 386 -414 325 -5 493

Finansiering, pensioner mm -36 150 3 396 458 080 6 974 421 930 10 370

Totalt -585 062 -35 483 592 666 40 360 7 605 4 877
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DRIFTREDOVISNING / FINANSIERING 

Huvudprogram Kostnader Intäkter Nettokostnader
Redovisning Avvikelse Redovisning Avvikelse Redovisning Avvikelse

S:a exkl. finansiering -548 912 -38 879 134 586 33 386 -414 326 -5 493

Pens.kostn inkl löneskatt -25 665 -15 904 -25 665 -15 904
Avr soc avg/kalk pålägg mm 15 440 15 440 15 440 15 440
Till förf för löneökningar 2 785 2 785

Kalk kapitalkostnader 32 271 271 32 271 271

Skatteintäkter 287 883 3 922 287 883 3 922
Statsbidrag, utjämning mm 122 750 -1 122 750 -1
Utjämning LSS 12 146 0 12 146 0

Finansiella kostn/intäkter -5 900 100 1 195 1 195 -4 705 1 295
Reavinst/förl förs av anl.tillg. 1 836 1 586 1 836 1 586
Avskrivningar -20 025 975 -20 025 975

9 S:a finansiering -36 150 3 396 458 080 6 974 421 931 10 370

TOTALT -585 062 -35 483 592 666 40 360 7 605 4 877  
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INVESTERINGSREDOVISNING

Budgetområden Utgifter Inkomster Netto- Avvikelse mot

investering budget

Fastigheter -12 076 -12 076 1 637
inkl park o fritidsanl.

Gator och V/A -8 095 725 -7 370 -102

IT inkl bredband -741 -741 978

Kostfunktionen -281 -281 -194

Övr kommunövergr vht -235 -235 830

Utvecklingsavd -87 -87 449
      

Förskola / skola -3 188 -3 188 282

Socialtjänst -1 101 -1 101 297

Fritid och kultur -257 -257 12

TOTALT -26 062 725 -25 337 4 190

Årsbudget 2007 23 827
Anslagsöverföring KF § 34/2007 5 142
Tilläggsanslag KF § 34/2007, Inventarier Källbacken 290
Tilläggsanslag KF § 38/2007,förändrad skolorganisation 220
Tilläggsanslag KS § 205/2007, Kokgryta Fluxen 46

Investeringsbudget 2007 totalt 29 526  
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INVESTERINGSPROJEKT

Budget      Nettoinv.
Text (tkr)  (tkr)

Projekt > 200 tkr

Snökanon Kanis 4 100 4 586

VA+gata Storgatan etapp 2 3 908 3 770

Upprustning Älvåkra 3 421 2 261

Ugglan korttids / avlastning 1 666 1 742

Belysning Kanis 864 861

VA Jägargatan 750 724

Gemensamma dataresurser 2007 845 704

Hedgatan VA mm 0 693

Gymnasiet, IT-utrustning 900 669

Vidsels sporthall, ventilation+värme 640 658

Gymnasiet, inventarier mm 400 602

Reningsverk, miljöprövning 0 544

Klassrumsmöbler 500 502

Vatten Skansgatan 249 333

Inköp av arbetsmiljöhjälpmedel 300 327

Inventarier Källbacken 290 308

Förändrad skolorganisation 220 302

Forum enl avtal 350 281

Dagvatten+gata, Östermalam 0 266

Ridhus, gödselplatta mm 250 250

IT-utrustning grun- och förskola 294 241

Vattenreservoar Vidsel 150 232

Tillbyggnad driftcentralen 19 227

Lgh/skolr konv digital-TV 300 223

Erosionsskydd Altuna 500 217

Carport grupprum Vistträsk /Vds 55 211

Byte belysningsarmaturer 200 205

Centrumhuset, konv+kyla 516 204

Övriga projekt 7 839 3 193

Totalt 29 526 25 336  
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Avvikelse mot

2007 budget 2007 2006
Verksamhetens intäkter                               Not 1 117 020,3 27 515,5 122 961,4
Verksamhetens kostnader                            Not 2 -507 450,4 -28 817,1 -499 756,6
Avskrivningar -20 024,6 975,3 -20 764,1

Verksamhetens nettokostnader -410 454,7 -326,3 -397 559,3

Skatteintäkter                                               Not 3            287 883,0 3 922,0 281 435,6
Statsbidrag och utjämning                            Not 4                          134 895,2 -0,8 129 267,8
Finansiella intäkter 1 195,4 1 195,5 1 005,4
Finansiella kostnader -5 912,6 87,3 -4 360,5

Resultat före extraordinära poster 7 606,3 4 877,7 9 789,0
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader 

Årets resultat 7 606,3 4 877,7 9 789,0

Avvikelse mot

2007 budget 2007 2006
Den löpande verksamheten
Årets resultat 7 606,3 4 877,7 9 789,0
Justering för avskrivningar 20 024,6 975,4 20 764,1
Justering för nedskrivningar mm                  Not 5 20,0 20,0
Justering för förändr avsättningar                Not 13 3 707,1 2 005,1 3 921,0
Summa likvida medel från driften 31 358,0 7 878,2 34 474,1

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -25 295,6 4 230,4 -28 327,8
Försäljning fastigheter o inv 6 653,9 6 653,9 1 011,4

Summa likvida medel från investeringarna -18 641,7 10 884,3 -27 316,4

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld                                    Not 14 -10 229,1 -229,1 -11 259,6
Avsättning pensionsutbetalningar -2 000,0 0,0 -2 000,0
Förvärv aktier och andelar -2 040,4 -2 040,4 -90,4
Minskning långfristiga fordringar 50,0 50,0 50,0
Summa likvida medel från finansen -14 219,5 -2 219,5 -13 300,0

Rörelsekapitalet (exkl. likvida medel)
Minskning/Ökning kortfristiga fordringar -11 297,8 -11 297,8 -2 020,4
Minskning förråd och varulager 372,4 372,4 17,1
Ökning kortfristiga skulder 8 099,5 8 099,5 1 762,6
Summa förändring rörelsekapitalet -2 825,9 -2 825,9 -240,7
Årets kassaflöde/förändring likvida medel -4 329,1 13 717,1 -6 383,0
Likvida medel vid årets början 39 356,4 45 739,4
Likvida medel vid årets slut 35 027,3 39 356,4

RESULTATRÄKNING KOMMUNEN

KASSAFLÖDESANALYS KOMMUNEN
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2007 2006
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader o tekn anl.                   Not 6      288 943,7 281 340,4
Maskiner och inventarier                        Not 7 19 072,3 28 058,3
Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper och andelar                       Not 8 14 897,3 10 876,9
Långfristiga fordringar                            Not 9        6 113,7 6 163,7
Summa anläggningstillgångar 329 027,0 326 439,3
Omsättningstillgångar
Förråd 0,0 372,4
Kortfristiga fordringar                            Not 10         37 808,5 26 510,7
Kassa och bank                                      Not 11                               35 027,3 39 356,4
Summa omsättningstillgångar 72 835,8 66 239,5
SUMMA TILLGÅNGAR 401 862,8 392 678,8

EGET KAPITAL                                    
Ingående eget kapital                             Not 12 162 654,4 152 865,4
Årets resultat 7 606,3 9 789,0
Summa eget kapital 170 260,7 162 654,4
  AVSÄTTNINGAR
Avsättning för pensioner o löneskatt     Not 13 10 253,0 5 490,0
Övriga  avsättningar 2 444,1 3 500,0
Summa avsättningar 12 697,1 8 990,0
SKULDER
Långfristiga skulder                                Not 14                    126 584,7 136 813,7
Kortfristiga skulder                                Not 15 92 320,3 84 220,8
Summa skulder 218 905,0 221 034,5
S:A EGET KAP,AVSÄTTN. O SKULDER 401 862,8 392 678,9

ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförpliktelser                             Not 16 254 161,0 214 918,0
Borgens- och ansvarsförbindelser          Not 17 250 825,5 244 636,3
Förvaltade fonder 471,5 464,9
Nyckeltal
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter 92,3% 91,7%
Finansnettots andel av skatteintäkter 1,1% 0,8%
(Nettokostnad + finansnetto)/skatteintäkter 93,5% 92,6%
Balanslikviditet 78,9% 78,6%
Soliditet exkl ansvarsförb. 42,4% 41,4%
Soliditet inkl. pensionsförpliktelse -20,9% -13,3%

BALANSRÄKNING KOMMUNEN
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2007 2006
Not 1. Verksamhetens intäkter
Intäkter nämnder och styrelser 134 586,4 153 905,7
Avgår interna poster -21 655,0 -30 944,3
Avgår finansiella intäkter
Reavinst/förlust vid förs av anl.tillgångar 4 088,9

117 020,3 122 961,4

Försäljningsmedel 3 610,8 5 213,7
Taxor och avgifter 43 954,8 41 864,7
Hyror och arrenden 9 627,3 6 387,0
Bidrag 52 828,1 65 519,6
Försäljning av verksamhet 2 883,3 3 936,0
Försäljning av anl.tillgångar 4 116,0 40,4
Summa intäkter 117 020,3 122 961,4

Not 2. Verksamhetens kostnader
Kostnader nämnder och styrelser 548 911,3 552 716,2
Avgår interna poster -21 655,0 -30 944,3
Avgår kalk kapitaltjänstkostnader -32 271,0 -32 369,5
Avgår finansiella kostnader -12,5 -56,7
Pensioner, avr. sociala avgifter, omstrukt. mm (netto) 10 224,4 9 969,6
Reaförlust vid försäljning av fastigheter 2 253,2 441,3

507 450,4 499 756,6

Entreprenader, bidrag material 139 044,6 109 119,4
Personalkostnader 320 856,5 328 863,7
Energi, bränsle, hyror 37 779,9 50 295,2
Transporter, försäkringar, övr kostn 9 769,4 11 478,3
Summa kostnader 507 450,4 499 756,6

Not 3. Skatteintäkter
Kommunalskatt 283 960,6 277 722,9
Slutavräkning 2005 1 838,2
Slutavräkning 2006 -986,1 1 874,5
Slutavräkning 2007 4 908,5

Summa skatteintäkter 287 883,0 281 435,6

NOTHÄNVISNINGAR KOMMUNEN
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2007 2006
Not 4. Statsbidrag o utjämning 
Inkomstutjämningsbidrag 72 268,6 65 562,4
Strukturbidrag 22 006,1 21 957,8
Kostnadsutjämningbidrag 16 292,5 16 196,2
Införandebidrag 4 276,5 5 588,8
Regleringsbidrag/-avgift 7 905,7 -152,4
Bidrag för LSS-utjämning 12 145,8 14 503,2
Generellt sysselsättningsstöd 5 611,8
Summa  generella statsbidrag 134 895,2 129 267,8

Not 5. Justeringar
Nedskrivning långfristig placering 20,0
Summa 20,0 0,0

Not 6.Mark, byggnader o tekniska anläggningar
Markreserv 8 079,9 8 079,9
Verksamhetsfastigheter 165 648,7 160 799,9
Fastigheter för affärsverksamhet 36 709,8 26 673,6
Publika fastigheter 44 410,1 46 727,9
Fastigheter för annan verksamhet 15 995,7 17 988,3
Pågående arbeten 18 099,5 21 070,8
Summa mark, byggnader o tekniska anläggn. 288 943,7 281 340,4

Anskaffningsvärde 487 022,3 467 211,2
Ackumulerade avskrivningar -206 100,3 -190 039,8
Försäljning fastighet (bokf värde) -2 867,6 -1 011,4
Årets nettoinvesteringar 25 951,0 19 761,8
Årets avskrivningar -15 061,7 -14 581,4
Utgående bokfört värde 288 943,7 281 340,4

Not 7. Maskiner och inventarier
Maskiner 104,4 2 541,8
Inventarier 17 896,2 22 777,2
Bilar och andra transportmedel 1 071,7 2 739,3
Summa maskiner och inventarier 19 072,3 28 058,3

Anskaffningsvärde 52 498,3 54 445,3
Ackumulerade avskrivningar -29 657,7 -28 770,3
Försäljn t koncernföretag (bokf värde) -3 786,3
Årets nettoinvesteringar 4 965,5 8 566,0
Årets avskrivningar -4 947,5 -6 182,7
Utgående  bokfört värde 19 072,3 28 058,3

NOTHÄNVISNINGAR KOMMUNEN
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2007 2006
Not 8. Värdepapper, andelar
Aktier i koncernföretag 3 000,0 3 000,0
Aktier 2 358,2 317,9
Andelar 5 444,8 5 444,8
Förlagsbevis 50,0 50,0
Fondplacering SPAX Europa 3 980,0 2 000,0
Bostadsrätter 64,2 64,2
Summa värdepapper, andelar 14 897,2 10 876,9

Not 9. Långfristiga fordringar
Älvsby folkhögskola 3 750,0 3 750,0
Älvsbyns Kommunföretag AB 1 954,0 1 954,0
Övriga 409,7 459,7
Summa långfristiga fordringar 6 113,7 6 163,7

Not 10. Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 15 156,2 7 735,6
Värdereglering kundfordringar -168,6 -318,4
Interimsfordringar 20 367,3 16 347,0
Övriga kortfristiga fordringar 2 453,6 2 746,5
Summa kortfristiga fordringar 37 808,5 26 510,7

Not 11. Kassa och bank
Kassa 40,8 12,6
Bank 34 986,5 39 343,8
Summa kassa och bank 35 027,3 39 356,4

Kommunens koncernkonto nettoredovisas
behållning för respektive företag per 31 december 
Älvsbyns kommun 28 898,0 33 094,9
Älvsbyns Energi AB -28 806,9 897,8
Älvsbyns Fastigheter AB 32 056,4 28 886,1
Älvsbyns Kommunföretag AB 670,1 666,3
Summa koncernkontot enlig kontoutdrag 32 817,6 63 545,1

Not 12. Eget kapital
Rörelsekapital -19 484,5 -17 981,3
Anläggningskapital 189 745,2 184 135,7
Summa eget kapital 170 260,7 166 154,4

Eget kapital, ingående värde 162 654,4 152 865,4
Årets resultat 7 606,3 9 789,0
Summa eget kapital 170 260,7 162 654,4

NOTHÄNVISNINGAR KOMMUNEN
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2007 2006
Not 13.  Avsättningar 
Avsättningar för pension och löneskatt
Ingående värde 5 490,0 5 069,0
Årets nettoförändring 4 763,0 421,0
Utgående värde 10 253,0 5 490,0
varav
 avsättningar för pensioner 7 795,0 4 340,0
 avsättningar för visstidspension (1 st) 456,0 78,0
 avsättningar för särskild löneskatt 2 002,0 1 072,0

10 253,0 5 490,0
Övriga avsättningar
Avsättning för strukturella kostnader 2 444,1 3 500,0

Not 14. Långfristiga skulder
Sparbanken Nord 60 000,0 70 234,2
SHB 30 584,7 30 579,5
Swedbank hypotek 26 000,0 26 000,0
Kommuninvest AB 20 000,0 20 000,0
Summa externa skulder 136 584,7 146 813,7
Nästa års amortering -10 000,0 -10 000,0
Bokförd långfristig skuld 126 584,7 136 813,7

Nya lån 
Amorteringar / lösen av lån -10 229,1 -11 259,6
Kortfristig del (jämf. föreg år)
Summa amortering och förändring kortfristig del -10 229,1 -11 259,6
Årets förändring -10 229,1 -11 259,6

Not 15. Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 20 711,5 19 947,7
Interimsskulder 39 394,9 30 921,5
Semesterlöneskuld 22 073,7 22 753,8
Övrigt 140,2 597,8
Nästa års amortering 10 000,0 10 000,0
Summa kortfristiga skulder 92 320,3 84 220,8

Not 16. Pensionsförpliktelser
Pensionsförpliktelser 204 540,0 172 958,0
Särskild löneskatt 49 621,0 41 960,0
Summa  förpliktelser 254 161,0 214 918,0

NOTHÄNVISNINGAR KOMMUNEN
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2007 2006
Not 17.  Borgens- och ansvarsförb.
Älvsbyns Fastigheter AB 96 857,3 109 671,1
Älvsbyns Energi AB 147 000,0 127 000,0
Bostadsrättsföreningar 1 062,9 1 074,3
Egnahem 3 756,3 4 741,9
Övriga 2 149,0 2 149,0
Summa borgens- o ansvarsförb. 250 825,5 244 636,3

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 2007/2008 uppgick detta 

lånebelopp till 235,7 miljoner kronor (221,6 mkr 2006/2007)

Leasingkostnader
Kontorsmaskiner, kopiatorer 254,5 242,2
Fordon, bilar 521,8 396,7
Köksmaskiner 6,1 18,9
Trygghetslarm 685,7 447,6
HemPC* 1 825,3 1 989,1
Summa leasingkostnader 3 293,4 3 094,5

Leasingkostnader kommande år
2008 2009 - 2011

Kontorsmaskiner, kopiatorer 250,6 288,2
Fordon, bilar 589,8 1 738,1
Köksmaskiner 7,3 8,5
Trygghetslarm 685,7 1 486,9
HemPC* 700,0 809,4
Summa leasingkostnader 2 233,4 4 331,1

 */HemPC finansieras helt genom bruttolöneavdrag

NOTHÄNVISNINGAR KOMMUNEN
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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 idag 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 kassaflödesanalysen 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 Sveriges kommuner och landsting. Som anläggningstillgång 
definieras en investering med anskaffningsvärde överstigande ett prisbasbelopp exklusive moms 
(år 2007, 40 300 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 2007 har den definitiva slutavräkningen för 2006 
bokförts och en preliminär avräkning för år 2007.  
 
Löner och sociala avgifter periodiseras med undantag för lön till timavlönade, som har 
efterskottslön. Retroaktiva löner för timanställd personal avs 2007 har dock periodiserats.   
 
Kommunens leasingavtal redovisas efter sista noten till räkenskapssammandragen. 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 Älvsbyns Fastigheter AB och 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 
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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. 
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TRE ÅR I SAMMANDRAG 

Verksamhetsmått 2005 2006 2007
kostn i kr kostn i kr kostn i kr

Vård och omsorg
Nettokostnad per invånare 15 379 16 106 16 676

Antal hushåll som erhöll socialbidrag 307 343 330
Nettokostnad per hushåll 27 376 26 629 27 748

Antal institutionsplaceringar vuxna, LVM o frivilliga 14 32 22
Nettokostnad per placering 48 142 48 647 92 068
Antal personer i strukturerad öppenvård 25 - 23
Nettokostnad per person 20 368 - 25 970

Antal familjehems-/institutionsplac barn, hela året 14 22 23
Nettokostnad per placering 334 835 230 159 343 232

Antal personer med beviljad hemtjänst, 1 okt 200 202 215

Nettokostnad per person 122 536 113 690 112 684

Antal platser i särskilt boende, Ugglan o Nyberga 115 121 118
Nettokostnad per person i särskilt boende 383 230 394 257 435 213

Antal personer med LSS-insats 1 okt 84 91 90

Nettokostnad per person 264 929 255 427 260 858

Antal personer med LASS-insats 1 okt 28 26 25
Kommunens nettokostnad per person 221 328 228 636 238 032

Pedagogisk verksamhet
Nettokostnad per invånare 16 598 17 006 18 123

Förskolans nettokostnad 26 556 900 26 257 100 29 405 000
Antal barn i förskolan 1 oktober 360 362 368
Nettokostnad per barn 73 769 72 533 79 905

Grundskolan, nettokostnad, 70 256 300 71 785 300 74 126 900
Antal elever i grundskolan, 1 oktober 1 039 1 009 973
Nettokostnad per elev 67 619 71 145 76 184

Gymnasieskolan, nettokostnad 37 824 300 39 580 500 41 344 100
Antal elever i gymn, egen o annan kommun, 1 oktober 428 411 435
Nettokostnad per elev 88 375 96 303 95 044  
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KOMMUNALA FÖRETAGEN 

 
De aktiebolag som konsoliderats i koncernredovisningen är: 
 

 Kommunens 
ägarandel 

Moderbolagets 
ägarandel 

Älvsbyns 
Kommunföretag AB 

100 %  

Älvsbyns Fastigheter 
AB 

 100 % 

Älvsbyns Energi 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 och 2007 har kommunens aktieinnehav i Filmpool 
Nord AB utökats med 40 000 kronor per år 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 kommuner. 
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. Älvsbyns kommun har beslutat att sälja sina aktier i 
bolaget. 
 
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 hade vid årsskiftet 210 (194) medlemmar, varav 203 (187) kommuner 
och 7 (7) landsting.  
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Älvsbyns Folketshusförening. 
Kommunen är största intressent i Älvsbyns Folketshusförening. 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.  
 
Förenade Småkommuners Försäkring AB (FSF AB). 
Älvsbyns kommun har tillsammans med 23 andra kommuner startat eget försäkringsbolag, ett så 
kallat captivebolag. Bolaget startar sin verksamhet år 2008 och kommer att innebära billigare 
försäkringslösningar för aktuella kommuner. 
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ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB 

 
Styrelseordförande: Bill Nilsson 
 
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 13 och utgörs av kommunstyrelsens ledamöter. Bolaget har ingen 
egen anställd personal utan samverkar med Älvsbyns kommuns personal.  
 
Bolaget har två helägda dotterföretag 

− Älvsbyns Fastigheter AB 
− 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 bland 
annat 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 2007 uppgår till 3 800 kronor.  
 
Framtiden 
Bolaget kommer att fortsätta utvecklingen av den interna styrningen och uppföljningen av de 
bolag som ägs direkt och indirekt av Älvsbyns kommun. Uppgiften blir allt viktigare eftersom en 
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stor del av kommunens tidigare tekniska verksamhet från och med år 2007 ombesörjs av de två 
helägda dotterbolagen.  
 

2007 2006
Rörelsens kostnader -18 -15
Rörelseresultat -18 -15
Finansnetto 22 14
Årets resultat 4 -1

Balansomslutning 4 896 4 892
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ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB 

 
Styrelseordförande :         Lars Hedberg  
 
Verkställande direktör :   Anders Nilsson 
 
Huvuduppgifter 
Älvsbyns Fastigheter AB 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 har bolaget dessutom till uppgift att svara för driften 
och underhållet av kommunens fastighetsbestånd, parker och fritidsanläggningar samt 
förrådsverksamhet. 
 
Årets verksamhet 
Under året har fastigheten på Getstigen i Vidsel med 12 lägenheter sålts på grund av den extremt 
höga vakansgraden på lägenheter i Vidsel. 
 
Antalet oplacerade lägenheter uppgick vid årsskiftet till 5 (32) eller 1,15 % (7,2%). Vid årsskiftet 
07/08 var 45 (40) lägenheter uthyrda med ungdomsrabatt, vilket utgör 40 % av normalhyran. 
Uthyrningsläget har under början av året varit dåligt, men efter sommaren har det varit en tydlig 
efterfrågan på lägenheter. Migrationsverket har ökat sin andel med ytterligare ca 20 lägenheter 
under året. 
 
Bolaget har med utgångspunkt i upprättad underhållsplan arbetat med förebyggande och löpande 
underhåll. Under året har bolaget bl a bytt vitvaror på Stigarna och Fluxen, renoverat 
golvbeläggningar, målat och bytt hissdörrar på Fluxen. Bolaget har även bytt entréportar på 
Björkgatan och renoverat ventilation på Hallonstigen. 
 
Kommunens fastighetsbestånd 
Bolaget har under året förvaltat de kommunala fastigheterna och har utöver drift och underhåll 
ansvarat för en hel del ombyggnationer bl a för den förändrade skolverksamheten på Älvåkra-
skolan och ombyggnation för korttidsboende på Ugglan (Källbacken). Bolaget har även svarat för 
lokalvården i de flesta av Älvsbyns kommuns lokaler. 
 
Park och fritidsanläggningar 
Bolaget har under året skött kommunens parker och fritidsanläggningar. Under året har bolaget 
även ansvarat för ombyggnaden av Älvåkra idrottsplats med konstgräs och allvädersbeläggning på 
löparbanor samt för utbyggnad med snökanoner på Kanis. Detta har medfört att såväl fotbolls- 
som skidsäsongen förlängts med flera månader. 
 
Förrådsverksamhet 
Bolaget har utöver det egna behovet svarat för förråds- och verkstadsverksamhet åt Älvsbyns 
kommun och Älvsbyns Energi AB. Verksamheten har i huvudsak bestått av inköp och 
distribution av förbrukningsmaterial och av verkstad för bolagets maskinpark. 
 
Administration 
Från och med 2007 har bolaget övertagit den administration som HSB Norr tidigare skött för 
bostadsverksamheten. Utöver sin egen del sköter bolaget även administrationen för Älvsbyns 
Energi AB. 
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Förväntningar avseende den framtida utvecklingen 
Inom en period av 5-10 år förväntas efterfrågan på centralt belägna lägenheter öka p g a ökat 
behov av seniorboende. 
 
Information om risker och osäkerhetsfaktorer 
Bolaget har ca 15 % av lägenheterna uthyrda till Migrationsverket. Om deras förutsättningar 
plötsligt ändras så att de minskar sin verksamhet i Älvsbyn påverkar det bolaget negativt med risk 
för tomma lägenheter. 
 
Ekonomiskt resultat 
Vid årets slut lämnar bolaget ett resultat på 6 434 tkr.  
 

Antal Varav Antal Varav
lgh:er outhyrda lgh:er outhyrda

Älvsbyn 412 3 411 22
Vidsel 21 2 33 10
Totalt 433 5 444 32
Vakansgrad 1,2% 7,2%

2007-12-31 2006-12-31

 
 

2007 2006
Rörelsens intäkter 77 610 23 466
Rörelsens kostnader -64 510 -16 144
Avskrivningar -3 819 -3 045
Jämförelsestörande poster
Rörelseresultat 9 281 4 277
Finansnetto -2 847 -3 145
Årets resultat 6 434 1 132

Balansomslutning 161 144 140 643

 
 
Avstämning mot ägardirektiv 
 

Mål 2007 2006
Räntabilitet 7% 6,8% 3,4%
Soliditet 20% 20,8% 19,2%  
 
[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 p g a att kommunen haft ett avtal med den tidigare 
bostadsdelegationen.  
År 2007 uppfylls soliditetsmålet medan räntabilitetsmålet inte är helt uppfyllt. 
 



 

 62 

Övriga mål 
 

Mål 2007 2006
Vakansgrad antalet lediga lägenheter max 1,5 % av beståndet 1,15% 7,2%
Omsättning av hyresgäster högst 20% uppg saknas 31%  
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ÄLVSBYNS ENERGI 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 till brukare inom Älvsbyns kommun. Från och med 2007 
svarar bolaget också för den kommunaltekniska verksamheten på uppdrag av kommunen. 
 
Årets verksamhet 
 
Energiförsäljningen 
Under verksamhetsåret har energiförsäljningen uppgått till 56 401 MWh (41 485 MWh). Med 
normalårskorrigering, exkl Älvsbyhus (10 758 MWh), en försäljningsökning med 9,0 %. 
Försäljning till villor för år 2007 utgjorde 29,0 % (28,9 %) av total försäljning. 
 
Antalet abonnenter ökade under året med 185 (206) st, varav 177 (205) st är villor. Färdig värme 
omfattande 1 170 (1 058) MWh levereras till f d Vägverkets lokaler och till skolan i Vidsel.  
 
År 2007 var 8,4 % (8,5 %) varmare än normalåret. Februari månad var 10 % kallare än 
normalåret, medan resterande del av året var varmare än normalt. Året avslutades återigen med 
mycket mild december månad, enbart 74 % (79 %) av normalårets graddagar. 
 
Elproduktionen startade i april månad och uppgick till 5 785 MWh. Antalet elcertifikat utgjorde  
5 512 st. Elleveranserna hanteras av Bergen Energi. 
 
Taxor 
Fjärrvärmetaxan har höjts med 2 öre/kWh under året. Med detta pris ligger Älvsbyn kvar på 17:e 
lägsta fjärrvärmepriset  i Sverige av totalt 234 kommuner. 
 
Av energiförbrukningen under året utgjordes 96,2 % (87,7 %) av flis, 0 % (5,0 %) av köpt 
hetvatten samt 3,8 % (7,3 %) av olja. Oljeförbrukningen är föranledd av byggnationen av 
kraftvärmepannan, som levererade värme mot nät från den 12 februari. Hetvatteninköpen 
avslutades 2006 och Älvsbyhus anslutna till nätet sedan april 2007. 
 
Driften 
I februari startades nya kraftvärmepannan med produktion mot nät. Älvsbyhus fick värme-
leverans i april, då även elproduktionen kom igång. Under perioden januari till mitten av februari 
stödeldades med stora mängder olja med anledning av den kraftiga fjärrvärmeutbyggnationen till 
villor. Anslutningen av Älvsbyhus samt villaanslutningar utfördes för att ha maximal last så tidigt 
som möjligt vid uppstart av den nya kraftvärmepannan. 
 
Den gamla fastbränsleanläggningen har genom det förebyggande underhållet fungerat bra. Dock 
finns behov av större underhållsåtgärder på denna panna under kommande år. 
 
Distributionsnätet har haft förebyggande underhåll och är i bra skick. Periodiska mätarbyten är 
fortsatt omfattande. 
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Investeringar 
Fjärrvärmebyggnation till bortre delen av Västermalm samt nedre Östermalm har utförts under 
året tillsammans med förtätningar av befintligt fjärrvärmenät. Antalet anslutna villor blev 177 st 
plus 8 större anläggningar. Under april månad anslöts Älvsbyhus fabrik och torkar. Denna 
leverans utgjorde 19 % av årets värmeleveranser. Bolaget har under åren 2006-2007 investerat 32 
miljoner kronor i fjärrvärmeledningar.  
 
Byggnationen av Kraftvärmepannan påbörjades i februari 2006. Under året slutfördes 
byggnationen av ackumulatortanken samt utförande av ett nytt distributionssystem. Dessa 
anläggningar har varit i drift sedan februari 2007, men övertagande av entreprenaden avseende 
kraftvärmepannan har ej kunnat ske som planerat. Produktionen via kraftvärmepannan har 
motsvarat 97 % av förväntningarna. 
 
Ombyggnationer av asfaltytor utanför gamla panncentralen och på bränsleplan samt nya staket 
och motoriserad grind inklusive byte av askskruv utgör de största underhållsarbetena under året. 
Den befintliga pannhallen är även delvis ombyggd vid anslutningsytor mot den nya pannhallen. 
Ett mindre förråd är uppfört i den gamla pannhallen där tidigare distributionspumpar var 
placerade. 
 
Bränslevågen med tillhörande vågkontor är inköpta av SCA Norrbränslen under året. 
 
Investeringarna är finansierade med lån via Kommuninvest. 
 
Kommunalteknik 
Bolaget har slutfört investeringarna i Storforsen omfattande byggnationen av en gångbro över 
Varjisån samt vattenledningar till naturreservatet. Under augusti färdigställdes ombyggnationen av 
Storgatan. Byte av ledningsnät utfördes på Magasinsgatan och Sippgatan under året. 
 
Samordning av resurser har medfört att vattenledningarna på Hedgatan byttes ut samtidigt med 
fjärrvärmebyggnation på samma gata. Garvargatans dagvattenledningar reparerades före 
fjärrvärmebyggnationen och en slamavvattnare installerades på Älvsbyns reningsverk. 
 
Bolaget utför ett omfattande underhållsarbete av gator, ledningsnät samt vatten- och reningsverk 
i egen regi. Omfattningen av akutreparationer av VA-nätet är av samma omfattning som tidigare 
år, ungefär 7-8 vattenläckor. Datorisering av VA-verk och pumpstationer pågår efter intern plan. 
 
Under året har arbete med tillståndsansökan för reningsverket i Älvsbyn utförts. 
 
Både VA- och renhållningstaxan indexeras årligen. Snöröjning och renhållning köps in på 
entreprenad. Snöröjningsavtalet 2006-2010 är uppbyggt med samma årliga belopp och 
snöröjningsinsats. Även den innehåller en indexering. 
 
Ekonomi 
Normalårskorrigerad försåld mängd energi har ökat med 9,0 % (6,6 %). År 2007 var återigen ett 
betydligt varmare år än normalåret 91,6 % (91,5 %). Budget för bedömd produktion var lagd på 
95 % av normalåret. Barkinblandningen har varit fortsatt stor men även oljeförbrukningen ökade 
procentuellt, dock inte mer än 3,8 % av totala bränslebehovet.  
 
Den pågående entreprenaden med kraftvärmepannan har resulterat i hög vattenförbrukning, hög 
elförbrukning, produktionsbortfall, sen värmeleverans mot Älvsbyhus samt diverse intrimnings- 
och driftstörningar. Resultatpåverkan för detta är beräknat till 1 431 000 kronor.  
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Den tidigare långfristiga skulden om 17 miljoner kronor samt lån för byggkreditiv för pågående 
investeringar i den nya biobränsleeldade kraftvärmepannan, utbyggt kulvertnät, ackumulatortank 
och nytt distributionssystem (pumpar) med 147 miljoner kronor är placerade hos 
Kommuninvest. Kommunal borgen finns. Bolaget har även belastat koncernkontos limit under 
året. Räntan för byggkreditiven belastar resultaträkningen med 4 464 000 kronor. 
 
Bränsletillgången under hösten medförde att vi köpte in stora mängder bark för lagring på den 
belagda planen under vinterhalvåret. Kostnaden har uppgått till 1 042 000 kronor. 
 
VA- och renhållningsverksamheten har genererat ett mindre överskott medan gatuverksamheten 
har ett underskott på 1 004 000 kronor, främst förorsakat av indexeringar och kostnader för 
sandning åren 2006 och 2007. Anläggningsarbeten i egen regi har utförts med en intäkt av 
995 000 kronor under året. VA- intäktrna via taxa har minskat med 300 000 kronor under året 
och skillnaden i vattenproduktion gentemot vattendebitering är 34 %. 
 
Miljöpåverkan 
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken. Tillståndet avser drift av 
hetvattencentral på totalt 44 MW inom Altuna industriområde från 2005-10-31 Tillståndsplikt 
gäller även för återvinningscentralen i Korsträsk. Reningsverket har haft dispens sedan 70-talet 
för verksamhetens bedrivande och åtgärdas under kommande år genom bolagets försorg. 
 
Fastbränsleanläggningens verkliga utsläpp till luft är mindre än 25 % av koncessionsvillkoren för 
stoftutsläpp avseende den gamla fastbränslepannan. Den nya kraftvärmepannan har både 
elektrofilter och rökgaskondensering installerad. Stoftutsläppen är mindre än 5 % av vad 
koncessionen medger. Utsläppen av kväveoxider är mindre än snittet för deklarationspliktiga 
anläggningar i Sverige vilket renderar i återbäring kommande år. Askan har återförts till naturen 
som växtetableringsmaterial genom inblandning med slam och kompost.  
 
Miljötillståndet är kompletterat under året med ansökan om utökad bränslelagring från 20 000 m3 
till 50 000 m3. 
 
Miljöprövning för Reningsverket har fortgått under året och tillståndsansökan är inlämnad till 
Länsstyrelsen i februari 2008. 
 
Förväntningar avseende den framtida utvecklingen 
Anslutningar av villor har varit stor och i dagsläget är drygt 80 % av Älvsbyns villor anslutna till 
fjärrvärme. Övre Altuna samt förtätningar planeras att anslutas under 2008. 
 
1 januari 2007 bolagiserades förvaltningsorganisationen inom Älvsbyns kommuns tekniska 
kontor till Älvsbyns Fastigheter AB (AB Älvsbybostäder) resp Älvsbyns Energi AB (Älvsbyns 
Fjärrvärme AB). Arbetet fortgår under 2008 med arbetsvärderingar, arbetsrotation samt arbete 
med samsyn och samnyttjande av resurser enligt nya ägardirektiv och de årliga operativa 
ägardirektiven. 
 
Reningsverket förväntas få tillstånd enligt sökt nivå, vilket innebär att en investering i biologisk 
rening beräknad till 12 miljoner kronor kan utebli. 
 
Under år 2008 fortsätter förhandlingar med ägaren om övertagande av VA-nät och VA-verk så 
att den taxefinansierade VA-verksamheten bedrivs fullt ut i bolagets regi på samma sätt som 
fjärrvärmeverksamheten. 
 
Ny VA-taxa tas fram enligt den nya ”Lagen om allmänna vattentjänster” som trädde i kraft den 1 
januari 2007. Ny renhållningsupphandling för åren 2009-2012 inkl renhållningsordning och 
avfallsplan upprättas under första halvåret 2008. 
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Avstämning mot ägardirektiv 

Mål 2007 2006
Räntabilitet 7% -0,7% 0,7%
Soliditet 15% 4,1% 8,5%  
 
[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 - klart år 2006. 
Villaanslutning: Anslutningsgrad nybyggnation min 50 % - utfall 90 % 2007 
Fjärrvärmetaxa: Norrlands lägsta bland tätorter med mindre än 15 000 invånare (Mål: bland de 
fem lägsta). Anm. Taxan är Sveriges 17:e lägsta 
Andel biobränsle: Mål 96 % - utfall 96,2 % år 2007 (93,8 % år 2006) 
Reducering av CO2: Fortsatt reduktion av CO2 i Vidsel genom pelletsproduktion för 
uppvärmning dock högre oljeförbrukning år 2007 (432 m3) än år 2006 (343 m3) pga. 
byggnationen av Kraftvärmepannan samt den höga anslutningsgraden av villor. 
Nyckeltal 
 

2 007 2006
Abonnerad effekt (MW) 24 19,5 18,0
Antal abonnenter 951 767 560
- därav villor 824 648 442
Försåld energi (MWh) 45 693 41 485 38 420
Försåld energi n-års korrigerad (MWh) 49 829 45 339 42 359
försåld energi Älvsbyhus 10 758
Försåld energi (tkr) 23 668 19 829 18 181
Genomsnittligt pris (öre/kWh) 47 46,0 46,6
Energikällor (%)
- torrflis inkl bark 96 87,7 90,6
- hetvatten 0 5,0 4,9
- olja 3,8 7,3 4,5

2005

 

2007 2006
Rörelsens intäkter 60 752 26 418
Rörelsens kostnader -57 904 -22 652
Avskrivningar -4 199 -3 103
Rörelseresultat -1 350 663
Finansnetto -5 842 -1 499
Res efter finansiella poster -7 192 -836
Bokslutsdispositioner 7 192 846
Resultat före skatt 0 9
Skatt på årets resultat 309 -9
Årets resultat 309 0
Balansomslutning 212 874 160 231
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MILJÖ – BYGG – RÄDDNING 

 
Beskrivning av verksamheten 
 
Miljö – Bygg – Räddning arbetar med räddningstjänst, rådgivning, prövning, kontroll, hand-
läggning av sotningsärenden och tillsyn som kommunen enligt lag eller på uppdrag av andra 
myndigheter ska utföra inom olika lagområden. 
 
Ekonomi  
 

  Budget 2007  Bokfört 2007 Budget- 
Miljö-bygg-räddning Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto avvikelse 
Miljö- och byggn.kontoret 2 525,3 -130,0 2 395,3 2 533,2 -147,8 2 385,4 9,9 
Miljö- o hälsoskyddstills. 76,0 -789,0 -713,0 513,8 -1 042,9 -529,1 -183,9 
Plan- och byggfrågor 231,5 -520,0 -288,5 279,7 -386,2 -106,5 -182,0 
Räddningstjänst 6 891,7 -618,0 6 273,7 7 347,7 -1 190,3 6 157,4 116,3 
SUMMA 9 724,5 -2 057,0 7 667,5 10 674,4 -2 767,2 7 907,2 -239,7 
 
Miljö - Bygg - Räddning har överskridit budgetramen med 239 700 kronor under 2007. Den 
huvudsakliga orsaken till underskottet är ett oväntat minskat ärendeflöde inom miljö och bygg på 
grund av minskat byggande och anläggande i kommunen under året. Det påverkar i sin tur många 
andra anmälningspliktiga verksamheter.  
 
Viktiga händelser 
 
Samverkan med andra kommuner har under 2007 intensifierats. Syftet med samverkan för 
Älvsbyns del är att höja kvaliteten genom erfarenhetsutbyte och även minska sårbarheten. 
Samverkan inom tillsynssidan gör att bedömningen blir likartad i alla kommuner. 
 
Framtiden 
 
Personalresursbehovet bedöms under de närmaste åren öka på plansidan men bedöms inom övriga 
områden i stort vara oförändrat. Personalomsättningen av deltidsbrandmän förväntas öka. 
Utbildningskostnaden kommer att öka i och med att personal byts ut. Från och med senare hälften 
av 2008 kommer arbetslaget miljö- bygg och räddning att ha endast en arbetslagsledare.  
 
Det finns ett akut behov av större investeringar inom räddningstjänsten då fordonsparken inte 
uppfyller trafiksäkerhetsmässiga krav och inte heller kan inrymma modern teknik i den utsträck-
ning som behövs för effektiva insatser. 
 
Samtliga verksamheter och kommunala bolag ska senast 2008 genomföra en risk- och sårbarhets-
analys för sitt ansvarsområde enligt lag om extraordinära händelser. Nytt handlingsprogram för 
räddningstjänst ska antas av kommunfullmäktige 2008. 
 
Viktiga förändringar i tillsynsverksamheten 2008 är att kommunen ska bedriva tillsyn över solarier 
enligt strålskyddslagen, husbehovstäkter och en del andra verksamheter enligt förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt tillsyn över handel med nikotinläkemedel samt tillsyn 
av explosiva varor som tidigare utförts av polismyndigheten.  
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Plan och bygglagen har ändrats på så sätt att kommunens arbete med planer måste intensifieras för 
att inte medborgarna ska uppleva onödiga fördröjningar i bygglovprocessen. Under 2009 förväntas 
djurskyddet och tvärvillkorskontrollen nästan helt övergå i statlig regi. Det är dock oklart hur och 
när denna övergång sker och vem som ska ha ansvaret för kontrollen tills en ny 
djurskyddsorganisation har byggts upp hos länsstyrelserna.  
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FÖRSKOLE- OCH SKOLVERKSAMHET 

 
Beskrivning av verksamheten 
 
Barn- och utbildningsverksamheten tillhandahåller pedagogisk verksamhet och omsorg av god 
kvalité i en helhet för barn och ungdomar samt lägger grunden för och främjar ett livslångt lärande. 
Inom verksamheten finns förskola, grund- och gymnasieskola samt fritidshemsverksamhet.   
 
Ekonomi 
 

  Budget 2007  Bokfört 2007   
 
Verksamhet 

 
Kostnader 

 
Intäkter 

 
Netto 

 
Kostnader 

Intäkter Netto Budget- 
avvikelse 

        
Gemensam 
adm 

694,8 -0,0 694,8 526,6 -158,5 368,1 326,7 

Förskola     35 309,9 -5 691,0 29 618,9 35 325,7 -5 920,6 29 405,1 213,8 
Grundskola 83 345,4 -2 638,9 80 706,5 88 009,5 -5 611,9 82 397,6 -1 691,1 
Gymnasium 45 144,4 -2 370,0 42 774,4 45 440,7 -2 748,9 42 691,8 82,6 

Summa skola 164 494,5 -10 699,9 153 794,2 169 302,5 -14 439,9 154 862,6 -1 068,0 

 
Årets ekonomiska resultat ger ett underskott med 1 068 000 kronor vilket kan betraktas som ett 
relativt bra resultat sett till omständigheterna. Av underskottets 1 068 000 kronor är 674 000 
kronor förändrad semesterlöneskuld för år 2007 och 183 000 kronor uteblivna intäkter. Räknas 
dessa icke budgeterade eller påverkningsbara poster bort är det faktiska underskottet 
211 000 kronor. 
 
Förskolan har under året haft en budget i balans utan större avvikelser. Semesterperiodens 
kostnader blev under sommaren 2007 något lägre än tidigare år.  
 
Grundskolans budgetavvikelse avser i huvudsak personalrelaterade kostnader som  
personalavvecklingskostnader, sjuklönekostnader, vikariekostnader och kostnader för att lösa 
oförutsedda händelser. Avvikelsen måste analyseras ytterligare och det särskilt vid två av 
verksamhetens rektorsområden. 
 
Särskolan har under året haft ett antal elever som krävt extra stora resurser. För att kunna 
efterleva gällande lagstiftning har extra pedagog- och elevassistentresurs rekryterats. Dessa extra 
personalresurser har gjort att budgetramen ej lyckats hållas. 
 
Gymnasieskolan har under året haft en budget i balans utan större avvikelser.  
 
Viktiga händelser 2007 
 
Skolverket genomförde under hösten 2006 en inspektion av hela verksamhetsområdet och en 
återkoppling genomfördes 2007-02-14. Denna återkoppling redovisade dels områden som behöver 
förbättras, dels områden där det finns sådana allvarliga brister i verksamheten att dessa snarast 
måste åtgärdas. I skolrapporterna framfördes 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 krävde att 
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kommunen senast inom 3 månader redovisade vidtagna åtgärder rörande allvariga brister i 
verksamheten. Denna redovisning genomfördes och Skolverket avslutade därmed sin inspektion. 
 
Med Skolverkets beslut efter genomförd inspektion som grund utarbetades en handlingsplan för 
att komma till rätta med de brister som uppdagades vid inspektionen. I allt väsentligt är bristerna 
åtgärdade. Förbättringsområdena är inarbetade i skolutvecklingsplanen. 
 
Kvalitetsarbetet i förskolan har fortsatt under 2007. Årets kvalitetsredovisning var den sjunde 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 har genomförts. Det övergripande syftet är att 
höja pedagogernas medvetenhet om den tidiga språk- och kommunikationsutvecklingens 
betydelse. Matematiksatsning som omfattar förskola till gymnasiet har som mål 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 att minska. Den minskande sjukfrånvaron är tydligast inom förskolan. 
 
Arbetet med att införa individuella utvecklingsplaner slutfördes under året. 
 
Förskola 
En ny modell för vikarieanskaffning är implementerad och den har avsevärt underlättat 
anskaffning av vikarier. Under 2007 har även grundskolan omfattats denna tjänst. 
 
Belastningen på förskolan i tätorten har under året varit hög, men alla som anmält behov har 
kunnat erbjudas plats inom 3 månader. Under hösten öppnades ytterligare en avdelning.  
 
Sjukfrånvaron har minskat kraftigt under året. 
 
Under året har ett riktat arbete med att tydliggöra förskollärarens roll som övergripande 
pedagogiskt ansvarig genomförts och en riktad utbildningsinsats har genomförts. 
 
Grundskolan 
En långsiktig skolutvecklingsplan har utarbetats och implementering påbörjats. Underlaget 
kommer att ligga till grund för utvecklingsarbetet inom grundskolan de närmaste åren. 
 
Antal asylsökande elever i skolan har under året ökat avsevärt och en anpassning av verksamheten 
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 gett avsedd 
effekt, drygt 60 % av avgångseleverna valde den egna gymnasieskolan inför läsåret 2007/2008.   
 
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 ytterligare synliggöra vårt gymnasium och lyfta fram de kvaliteter som 
det har.  
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Framtiden 
Inom de närmaste två till tre åren handlar mycket om implementering och genomförande av den 
under året framarbetade skolutvecklingsplanen. Detta arbete fokuserar i första hand på att införa 
grundtankarna kring effektiva/framgångsrika skolor i vår grundskola.  
 
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 ytterligare lyftas fram. 
 
Förändringar i födelsetal ger variationer i verksamhetsvolymen inom förskola och skola. 
 
Elevminskning i grundskolan och gymnasieskolan sker under de närmaste åren. Förändringen 
kommer på sikt att kräva en anpassning av verksamheten. 
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SOCIALTJÄNST 

 
Beskrivning av verksamheten 
Socialtjänsten utför de uppdrag som kommunstyrelsen beslutar om. Socialnämnden ansvarar för 
myndighetsutövning, planering, uppföljning och utvärdering av socialtjänstens verksamheter. 
Verksamheten bygger på lagar och föreskrifter som ska göra att de grundläggande rättigheterna är 
lika i hela landet.  
 
Ekonomi 
 

  Budget 2007  Bokfört 2007 Budget- 
Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto avvikelse 
Gemensam 
administration 

1 253,0  1 253,0 1 109,0 -2,4 1 106,6 146,4 

Individ och 
familjeomsorg 

18 624,1 -2 790,0 15 834,1 27 972,0 -6 019,2 21 952,8 -6 118,7 

Äldreomsorg 98 750,4 -12 480,0 86 270,4 104 051,5 -16 066,7 87 984,8 -1 714,4 
Handikappomsorg  54 968,8 -23 330,0 31 638,8 55 411,1 -23 960,3 31 450,8 188,0 

Summa SOC 173 596,4 -38 600,0 134 996,4 188 543,6 -46 048,6 142 495,0 -7 498,7 

 
Individ- och familjeomsorg 
Prognosen för individ- och familjeomsorgen visade tidigt under 2007 på en stor negativ 
budgetavvikelse. Under året har individ- och familjeomsorgen inte klarat av att stoppa 
kostnadsökningarna. Det är framför allt kostnader för familjehem (6 nya barn är placerade hösten 
2007) och institutionskostnader, institutionsvård för missbrukare (4 LVM) och försörjningsstöd 
som till allra största delen står för budgetavvikelsen, tillsammans 7 498 700 kronor.  
 
Äldreomsorgen 
Äldreomsorgens budgetavvikelse beror bland annat på att lägre intäkter än budgeterat för enklare 
sjukvård med cirka 550 000 kronor. Under första kvartalet 2007 kunde inte socialtjänsten ta emot 
medicinskt färdigbehandlade patienter varför budgeten har överskridits med 500 000 kronor. 
Ytterligare orsaker till budgetavvikelsen är att starten av Källbacken blev dyrare än beräknat, 
sjuksköterskeverksamheten, Ugglan och Nyberga har också högre kostnader än budget. 
 
Omsorgen om funktionshindrade 
Omsorgen har en positiv budgetavvikelse med 188 000 kronor. Färre personer med personlig 
assistans är största orsaken till budgetavvikelsen. 
 
Viktiga händelser under året 
 
Äldreomsorgen 
Under våren 2007 invigdes Källbackens verksamhet. I samma veva ändrades också inriktningen 
på f d avdelning 2 C (numera Solbacken) på Ugglan. Att separera avlastning och korttidsvård har 
varit ett lyft för verksamheten! 
 
Stimulanspengarna från Socialstyrelsen har i år använts till läkemedelsgenomgångar i särskilt 
boende, HD-utbildningar, stöd av arbetsterapeut i hemtjänsten och arbetet med ”socialt synsätt”. 
 
I Diamantens hemtjänstgrupp och Vistträskgruppen har installerats ”nyckelfri hemtjänst”. Detta 
innebär att personalen inte behöver använda nycklar när de får ett larm utan kan låsa upp dörren 
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med hjälp av mobilen! En utvärdering är gjord och personalen upplever systemet som mycket 
positivt. Framför allt har stressen minskat betydligt! 
 
Länsstyrelsen beviljade medel till att arbeta med stöd till människor som vårdar en anhörig. En 
projektledare har hållit i verksamheten och en arbetsgrupp har utarbetat en struktur för arbetet. 
 
Omsorgen om funktionshindrade 
En allt större andel människor i kommunen lider av psykiska sjukdomar. Detta har inneburit att 
vi har omfördelat en del av resurserna i verksamheten till ”vardagsstöd”.  
 
Länsstyrelsen beviljade medel till ytterligare ett ”personligt ombud”. Idag finns två ombud, en av 
vardera könet. 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Många unga människor i kommunen mår dåligt. Den inrättade tjänsten som ungdomsstödjare 
utgör ett gott stöd för dessa. 
 
Ett samarbete med vänorten Monchegorsk har inletts. Samarbetets syfte är att finna vägar för att 
arbeta drogförebyggande med ungdomar.  
 
Med anledning av verksamhetens underskott beslutade kommunstyrelsen att anlita en konsult för 
att göra en översyn av verksamheten och även presentera en handlingsplan för fortsatt arbete. 
 
Individ- och familjeomsorgen är också involverad i ”Åsa-projektet”. Projektet är ett samarbete 
mellan socialtjänst och skola där man tillsammans med ungdomar och föräldrar arbetar 
förebyggande mot droger, kriminalitet och attitydförändringar. 
 
Framtid 
Inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade kommer ”Timecare” att 
implementeras. Detta är ett IT-system som gör det lättare att fördela personalresurserna inom 
verksamheterna. Älvsbyn kommer också att vara pilotkommun för ”Smith mobile”, vilket är ett 
verksamhetsuppföljningssystem. Båda systemen syftar till att effektivisera verksamheterna. 
 
Som en del i arbetet med att ge pensionärerna en meningsfull vardag inom äldreomsorgen 
kommer socialtjänsten att ansöka om medel till ett ”solrum”. Ett antal kommuner har installerat 
sådana med goda resultat. Förhoppningsvis avsätts även medel till att förbättra utemiljön på 
Nyberga och Ugglan, vilket skulle underlätta för personalen vid aktivering av våra pensionärer. 
 
Stimulanspengarna från Socialstyrelsen kommer även 2008 att användas till samma områden som 
under föregående år. 
 
Älvsbyns kommun är en av 12 kommuner som ingår i ett nätverk för att arbeta med ”salutogent 
arbetssätt”. Detta är en vidareutveckling av ”socialt synsätt” och ligger helt i linje med målen för 
socialtjänstens verksamhet. 
 
Inom omsorgen om funktionshindrade kommer stödet till människor med psykiatriproblematik 
att öka. Det är också angeläget att finna sysselsättningsmöjligheter för denna grupp. Där är 
verksamheten beroende av framför allt andra kommunala verksamhet, men också av privata 
aktörer. 
 
Diskussioner kommer också att inledas med omkringliggande mindre kommuner för att se över 
möjligheten till ett gemensamt boende för människor med svåra psykiska störningar. 
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Inom individ- och familjeomsorgen kommer arbetet i första hand att koncentreras på 
handlingsplanen från konsulten, med målet att få budgeten i balans! 
 
Länsstyrelsen har beviljat medel till projektet ”En väg in”. Syftet med projektet är att kommunen 
i samverkan med primärvården och slutenvården ska arbeta för en fungerande vårdkedja. 
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FRITID OCH KULTUR 

 
Beskrivning av verksamheten 
 
Målgrupper 
Fritid & Kultur ska verka för att så många som möjligt av kommunens invånare, oavsett ålder, 
kön, ekonomiska, sociala och fysiska förutsättningar ska ha goda möjligheter till kultur, idrott, 
motion, rekreation och ekonomisk rådgivning för att livet ska vara utvecklande och berikande.  
 
Fritid & Kultur är lokaliserat till biblioteket och handhar övergripande sektorsfrågor så som 
ekonomi, information, nämndsadministration och kontakt med förtroendevalda, myndigheter, 
fackliga organisationer, allmänhet, föreningar och övriga kommunala verksamheter. Fritid & 
Kultur har en representant i folkhälsorådet och i kommunens övriga grupper som arbetar 
förebyggande. 
 
Bad- och gymverksamheten. I verksamheten ingår simundervisning, allmänbad, gymverksam-
het och sporthallens aktiviteter. Tillsammans med Nautilus bedrivs gymverksamheten som gör 
badet till kommunens friskvårdsanläggning. Under dagtid står sim- och sporthallen till skolans 
förfogande för sim- och idrottsundervisning. Kvällstid och helger är anläggningen öppen för 
allmänhet och föreningar. 
 
Föreningar har sin kommunkontakt med Fritid & Kultur som bereder och beslutar i frågor om 
bidragsansökningar. 
 
Ungdomarna har sin kommunkontakt med Fritid & Kultur som bereder och genomför 
ungdomstinget. Ungdomar kan söka PUMA- pengar (Projekt Ungdomar Med Ambitioner) för 
spontanarrangemang hos Fritid & Kultur. Ungdomsgården drivs på entreprenad av ÄIF Fotboll. 
 
Kulturverksamheten har sin bas i biblioteksverksamheten. Verksamheten har en tydlig 
inriktning på barn och ungdomar. Vuxenverksamheten stöds genom bidrag till arrangerande 
föreningar som har öppen programverksamhet till en bred allmänhet. För ett kvalitativt och 
varierat utbud till barn och ungdom under skoltid anlitas länsinstitutionerna. Fritid & Kultur 
arrangerar också själva programverksamheten när lokala förutsättningar finns eller arrangemanget 
kräver det. 
 
Kommunbibliotekets verksamhet bedrivs i Älvsbyn med filial i Vidsel. Biblioteket i Älvsbyn 
tillhandahåller ett rikt urval av medier för att tillmötesgå medborgarnas behov av information och 
förströelse. Biblioteket är även en självklar plats för att ta del av information och utbud inom 
Fritid & Kulturs verksamhetsområde. 
 
Konsumentverksamheten är lokaliserad till kommunbiblioteket. Verksamheten är inriktad på 
skuldsanering och rådgivning i konsumentfrågor. 
 
Studieförbundens kommunkontakt är Fritid & Kultur. Kommunbidrag till studieförbunden 
betalas ut 2 gånger per år i enlighet med antagna bidragskriterier. Bidragsreglerna är under 
översyn. Projektet Byakistan har under året bearbetat och lagt in en stor mängd digitalt material i 
kommunens server. 
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Ekonomi 
 

  Budget 2007  Bokfört 2007 Budget- 
Fritid- och kultur Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto avvikelse 
Fritidsverksamhet 4 821,1 -1 658,2 3 162,9 4 572,7 -1 750,5 2 822,2 340,7 
Kulturverksamhet 4 188,8 -21,8 4 167,0 5 300,6 -1 200,2 4 100,4 66,6 
Ungdomsverks het 474,8 0,0 474,8 769,2 -360,9 408,3 66,5 
SUMMA 9 484,6 -1 680,0 7 804,6 10 642,4 -3 311,6 7 330,8 473,8 

 
Resultatet för Fritid & Kulturs verksamhetsområde är i stort sett enligt budget. 
 
Viktiga händelser under året 
 
Älvsbyns Fastigheter AB övertog fritids- och parkavdelningen från Fritid & Kultur. Under 
februari hölls det första ungdomstinget mellan ungdomar och kommunledningen. En 
biblioteksplan för Älvsbyns kommun antogs av kommunfullmäktige. Ett samarbete mellan 
Forum, Älvsby Teaterförening och Fritid & Kultur med gemensamt upplevelsekort för 
arrangemang har införts.  
 
Framtiden 
 
Faktorer som påverkar Fritid & Kultur är att barn/ungdomskullarna minskar, kommunen har en 
åldrande befolkning och folkhälsan förändras. Friskvården får ökad betydelse. Klimat-
förändringar påverkar krav på skidspår, sport- och andra typer av specialanläggningar. Det finns 
ett ökat intresse för natur- och kulturturism. Kända artisters gager ligger så högt att det är svårt 
att hitta arrangörer i kommunen som vill ta ekonomiska risker för att ordna arrangemang lokalt.  
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UTVECKLINGSENHETEN 

 
Beskrivning av verksamheten 
Utvecklingsenheten ansvarsområde spänner över ett vitt fält av verksamheter. I kommunens 
budget är den översiktligt indelad i de tre områdena Utveckling/näringsliv, Information och 
Vuxenutbildning, där årliga budgetramar fastställs. 
Utvecklingsenheten arbetar utifrån de 3 budgetramarna med 7 definierade verksamhetsområden 
för att uppnå angivna huvudmål för kommunen vad avser befolkning, sysselsättning och 
företagande/tillväxt, samt den vision som gäller på 10 års sikt. Schematiskt kan detta 
åskådliggöras i följande skiss.  
 
 

 
 
Utveckling/Näringsliv 
Ekonomi 
 
Verksamhet Budget Bokförda 

kostnader 
Bokförda 
intäkter 

Netto-
kostnader 

Resultat 

Näringslivsut-
veckling 

6625,17 10 677,3 -5 228,8 5 448,5 1 167,2 

 
Utveckling/Näringsliv redovisar ett förhållandevis stort överskott. Detta hänger samman med ett 
positivt netto för EU-projekten, såväl de som bedrivits i egen regi som i samverkan med andra. 
Kollektivtrafiken med arbetsresor och högskoleresor redovisar ett underskott, som i sin tur 
balanseras av övriga poster.  
 
Viktiga händelser  
 
En ny programperiod för EU:s fonder och program har påbörjats för perioden 2007 – 2013. 
Detta har inneburit att numera i princip samtliga projekt för perioden fram till 2007 som 
kommunen deltagit i, har avslutats. Totalt rör det sig under 2007 om 7 ”egna projekt” och 5 
projekt där kommunen fungerat i partnerskap med andra kommuner. Här kan nämnas 
”Broprojeket” som gett en ny gångbro över Varjisån från hotellet till Storforsen samt 
Integrationsprojektet och Nyföretagarprojektet/Incubator.   

Näringslivsutveckling

Befolkning Sysselsättning Företagande 
Tillväxt

Information och Marknadsföring

Landsbygdsutveckling

Service och Utredningar

Planering och Infrastruktur
Kompetensutveckling

Sysselsättningsåtgärder
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Vad gäller kollektivtrafiken har beslutats om fortsatt fria bussresor inom kommunen samt 
utökade subventioner till högskolestuderande som reser kollektivt med buss inom Fyrkanten 
(Biljettpris max 200 kr/mån/heltidsstuderande).  
 
Personalmässigt har Utveckling/näringsliv reducerats med 1 projektanställd och nyrekrytering av 
Informatör har skett p g a byte av anställning.  
 
Framtiden 
 
Utifrån fastställd nämndsplan för kommunstyrelsen 2008 kommer arbetet under det kommande 
året att fokuseras på bl a att få en positiv befolkningsutveckling, ökat antal företag och en ökad 
samverkan mellan företag, samhälle och utbildning. 
 
 
Information 
Ekonomi 
 
Verksamhet Budget Bokförda 

kostnader 
Bokförda 
intäkter 

Netto-
kostnader 

Resultat 

Information 1 540,8 1 547,9 -10,5 1 537,4 3,4 
 
Budgeten är i balans. 
 
Viktiga händelser 
 
Under juni-augusti 2007 upprättades en turistbyråfilial i Storforsen. Ett samarbete mellan 
Älvsbyns Kommun, Älvsby Köpmannaförening, Företagarna i Älvsbyn och projektet Samtal för 
framtiden inleddes och ett tidningsliknande instick i Älvsbybygdens annonsblad infördes, ”På G i 
pärlan”. Syftet är att stärka Älvsbyn som samhälle genom att berätta om det som händer och 
annat positivt. 
  
Framtiden 
 
Marknadsföringskampanjen ska intensifieras mot definierade målgrupper i syfte att medverka till 
att kommunens övergripande mål uppfylls. Utveckling av e-tjänster ska tas fram av kommunens 
webbmastergrupp i nära dialog med kommunledning och politiker. Kommunens webbplats ska 
göras mer tillgänglig och lättnavigerad. 
 
Vuxenutbildningen  
Ekonomi 
 
Verksamhet  Budget Bokförda 

kostnader 
Bokförda 
intäkter 

Netto-
kostnader 

Resultat 

Arb/näringsliv 900,0 1 676,3 -690,0 986,3 -86,3 
Utbildning 5 512,6 8 335,8 -2 870,8 5 465,0 47,6 
Totalt 6 412,6 10 012,1 -3 560,8 6 451,3 -38,7 
 
Budgeten är i stort sett i balans. Ett underskott på sysselsättningsdelen beror till större delen på 
uteblivna intäkter från Arbetsförmedlingen för ungdomsarbetet.  
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Viktiga händelser 
 
Under året har en rad paketutbildningar utvecklats mot olika yrken t ex löneassistent, 
ekonomiassistent och webbprogrammerare. 
Ett samarbete med samordningsförbundet Consensus leder under 2008 till ett arbete med 
coaching/handledning mot sysselsättning för deras målgrupp. Genom Projektet Entreprenörskap 
i Älvsbyn har kompetensnivån hos nya företagare har ökat och 22 nya företag har startats. Totalt 
har 53 personer medverkat i projektet. 
 
Framtiden 
 
Ett led i förberedelsen för de nya beslut som tas av regering och riksdag om FriVux är att bygga 
upp konkurrenskraftiga distansutbildningar och utveckla fler yrkesutbildningar. 
Vuxenutbildningen söker EU-projekt för att kunna utveckla arbetet med invandrare, flyktingar 
och ungdomar samt att även satsa på entreprenörsutbildningar. 
Under 2008 och 2009 kommer projektet ”Företagsamma Framtidskvinnor” att drivas som syftar 
till att stötta kvinnliga företagare. 
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KOSTFUNKTIONEN 

 
Beskrivning av verksamheten 
 
Kostverksamheten i Älvsbyns kommun består av 22 kök i varierande storlek. De kök som har 
egen tillagning är: Fluxenrestaurangen, Älvåkraskolan, Vidselsskolan samt Timmersvansens, 
Åsens, Västermalms och Tväråns förskolor. 
 
Kostverksamheten är indelad i följande tre områden: Restaurang Fluxen (tillika tillagningskök för 
äldreomsorgen), skolmåltiderna och barnomsorgen. Utöver detta finns också en del 
”blandtjänster” (köks/lokalvårdstjänster) inom skola/förskola. 
 
Personalstyrkan består f n av 46 tillsvidaretjänster fördelat på husmor, kockar/kokerskor och 
ekonomibiträden. 
 
Ekonomi  
 

  Budget 2007  Bokfört 2007 Budget- 
Kostfunktionen Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto avvikelse 
Fluxenrestaurangen 8 625,0 -8 637,4 -12,4 8 620,6 -8 613,7 6,9 -19,3 
Skolmåltider 8 060,8 -7 910,5 150,3 8 422,1 -8 031,4 390,7 -240,4 
Förskolemåltider 4 347,0 -4 230,2 116,8 4 520,1 -4 316,1 204,0 -87,2 
SUMMA 21 032,8 -20 778,1 254,7 21 562,8 -20 961,2 601,6 -346,9 

 
Fluxenrestaurangen redovisar ett underskott på 19 000 kronor. Det negativa resultatet beror till 
stor del på de många och kostsamma tvingande reparationer som gjorts under året. Att ha en 
verksamhet igång alla dagar på året kräver mycket av den utrustning som finns – slitaget är stort. 
Även en del inköp har gjorts av bland annat mixrar/matberedare, dator/skrivare. 
 
Med tanke på att restaurangen är öppen alla dagar på året samt att semesterperioden på 8 veckor 
kräver många vikarier, hålls personalkostnaden på en rimlig nivå. 
 
Skolmåltiderna/barnomsorgen tillsammans med blandtjänsterna redovisar ett underskott om 
327 400 kronor. Redan efter första halvåret stod det klart att det skulle bli ett relativt stort 
underskott jämfört med budget, ca 500 000 kronor. Det negativa resultatet beror till stor del på 
att budgeten (främst för livsmedel men även för kläder och annan utrustning) inte är justerad på 
ett antal år. Även om livsmedel avropas enligt ramavtal höjs priserna kontinuerligt under året. 
Annat som påverkar resultatet är att det i princip alltid behövs en vikarie när någon är borta. Det 
är bara enstaka dagar då de större köken kan klara sig utan full uppsättning personal. Sommartid 
är två kök igång hela tiden, ett inom förskolan och ett för de barn som behöver sommarfritids, 
och även där behövs personal.  
 
Kostnaden för livsmedelskontroll som Miljökontoret utför har kraftigt ökat. Idag omfattas alla 
kök och inte som tidigare bara de största. 
 
Viktiga händelser under året 
 
Restaurang Fluxen fick under 2007 två nya ”boenden” att leverera mat till: Källbackens kort-
tidsboende på Ugglan och Björkgatans boende. Värt att nämna är också att restaurang Fluxen 
under en period hade mer lunchgäster/dag än någonsin tidigare. Snittet per dag har ökat avsevärt! 
 



 

 81 

Under 2007 öppnades en ny förskola på Tärnstigen som heter Älvans förskola. Därmed fick 
Älvåkraköket en ny kund att leverera mat till.  
 
Det viktigaste under året är ändå att våra gäster är nöjda med den mat de får serverad eller 
levererad samt att vi kan tillgodose alla de olika behov av specialkost som finns. 
 
Framtiden 
 
Det långsiktiga målet för hela kostverksamheten är att serva alla gäster med god och när-
ingsriktig mat och samtidigt kunna ha en budget i balans. Detta givetvis utan att tumma på 
kvaliteten. Andra långsiktiga mål är att vi ska fortsätta utveckla vår verksamhet i enlighet med de 
nya riktlinjer som kommer. Ny och bättre anpassad utrustning samt utbildning av personalen är 
önskvärt. 
 
Något som är värt att nämna när man pratar om framtiden är att kostverksamheten kommer att 
ha pensionsavgångar from 2008 och varje år framöver i ganska många år. Det innebär att vi 
måste vara duktiga på att hitta och behålla ny personal inom vårt område. 
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FOLKHÄLSA 

 
Beskrivning av verksamheten 
 
Folkhälsoråd 
I Älvsbyns kommun finns ett aktivt folkhälsoråd med representanter från kommunen, 
landstinget, polisen, försäkringskassan, folktandvården samt kommunens fastighetsbolag. I 
styrelsen finns även politiker valda av Kommunstyrelsen. Gruppen är tvärsektionell med mandat 
och ekonomi som samordnar, reviderar och utvecklar folkhälsoarbetet på kort och lång sikt. 
 
Friskvårdskonsulent 
 
Kommunens hälsoarbete för kommunanställda 
Älvsbyns kommun bedriver ett strategiskt aktivt hälsoarbete i syfte att personalen ska må bra 
såväl fysiskt som psykiskt. Folkhälsorådet ligger som en naturlig del under den kommunala biten. 
En friskvårdskonsulent är anställd inom Älvsbyns kommun för att inspirera till ett aktivt 
friskvårdsarbete.  
 
Det finns ett varierat utbud av aktiviteter där de anställda inom kommunen kan nyttja sin 
friskvårdstimme varje vecka. Fysisk aktivitet, god trivsel, positiv livssyn och ett uttalat egenansvar 
från den anställde gällande sin hälsa ger goda förutsättningar till ett framgångsrikt arbete med hög 
produktivitet och effektivitet. Älvsbyns kommun vill vara känd som en attraktiv arbetsgivare där 
medarbetarna står i fokus. Medinflytande och trivsel är nyckelord, det är viktigt att medarbetarna 
trivs med sitt arbete och att de har ork till en meningsfull fritid efter arbetsdagens slut. 
 
Ekonomi 
 

  Budget 2007  Bokfört 2007 Budget- 
Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto avvikelse 

Friskvårdskonsulent 525,3 0 525,3 209,0 0 209,0 316,3 
Folkhälsoarbete 100,0 0 100,0 77,9 0 77,9 22,1 

Summa Folkhälsa 625,3 0 625,3 286,9 0 286,9 338,4 

 
 
Viktiga händelser 
Folkhälsorådet deltog i Älvsby-mässan med information om rådet och Blåslampan. 
På Knalledagen delade Folkhälsorådet ut 100 st cykelhjälmar till vuxna, vilket var mycket 
uppskattat. 
 
Framtid 
Folkhälsorådets ambition är att fortsätta skapa goda förutsättningar för hälsa på lika villkor utan 
att frånta individen det egna ansvaret för hälsan. 
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KOMMUNÖVERGRIPANDE 

 
Stöd & Service (ekonomi/IT/kansli/personal) 
 
Kort beskrivning av verksamheten 
Resultatenheten Stöd & Service utgör den enhet som ska stödja alla andra resultatenheter i 
arbetsrättsliga frågor, lönerapportering, rehabilitering och friskvård, IT- och ekonomifrågor samt 
utgöra politikens administrativa stöd.  
 
Ekonomiruta 

  Budget 2007  Bokfört 2007 Budget- 
Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto avvikelse 
Stöd & Service - IT 5 912,1 -2 750,0 3 162,1 8 123,1 -2 749,8 5 373,3 -2 211,2 
Stöd & Service - kansli 4 784,8 -200,0 4 584,8 4 755,0 -246,5 4 508,5 76,3 
Stöd & Service - 
ekonomi 

3 518,1 -165,0 3 353,1 3 155,7 -146,0 3 009,7 343,4 

Stöd & Service - 
personal 

3 794,6 0,0 3 794,6 3 336,1 0,0 3 336,1 458,5 

Vaktmästare 822,2 -135,0 687,2 402,1 -80,4 321,7 365,5 
Nytt lönesystem 1 569,7 0,0 1 569,7 2 214,7 0,0 2 214,7 -645,0 

SUMMA  20 401,5 -3 250,0 17 151,5 21 986,7 -3 222,7 18 764,0 -1 612,5 

 
Budgeten för Stöd & Service uppgick till 17 151 500 kronor och inkluderade kostnader för 
införande av ett nytt lönesystem.  
Av bokslutet framgår att kostnaderna för verksamheten överstiger budgeten med drygt 1,6 
miljoner kronor, vilket motsvarar en förbrukning med 109 %.   
Resultatet härrör sig från att IT-verksamheten redovisar ett underskott om 2 211 200 kronor. IT 
har belastats med höga kapitaltjänstkostnader under ett antal år för investeringsprojekt som 
implementerats för olika delar av de kommunala verksamheterna. Detta har medfört att IT:s 
budget urholkats under en följd av år. Kostnaderna för det nya lönesystemet har överstigit budget 
med 645 000 kronor. Övriga delar av resultatenheten har dock inte förbrukat sitt anslag i syfte att 
hålla nere det befarade underskottet.   
 
Viktiga händelser 
Resultatenheten i sin nuvarande form inrättades 1 januari 2007. En hel del tid och kraft har 
ägnats åt att organisera arbetet. Under året har dåvarande personal- och ekonomichef valt att byta 
arbetsgivare vilket naturligtvis inneburit ytterligare en belastning på övrig personal samt 
svårigheter för enheten att till fullo fungera som internkonsult gentemot övriga verksamheter. 
 
Ett nytt personaladministrativt system (självservice) har införts där vi samverkar med Piteå 
kommun. I november gick första lönen ut till de anställda via vårt nya system tack vare en 
gedigen arbetsinsats från i första hand löneassistenterna. 
 
Framtiden 
Under 2008 fortsätter utvecklingen med det personaladministrativa systemet, IT-verksamheten 
utreds och ett projekt inleds för att utröna medborgarnas möjligheter att betala för kommunala 
tjänster via e-faktura. 



 

 84 

 



 

 85 

 



 

 86 

 



 

 87 

 



 

 88 

 



 

 89 

 



 

 90 

 



 

 91 

 



 

 92 

 



 

 

 


