
Årsredovisning

2 0 0 9



ORGANISATIONSSKISS

Omslagsbild från Storforsen i Älvsbyns kommun. Foto: © Anita Fåhraeus
Övriga bilder foto: © Peter Lundberg



KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 4

SÅ HÄR FÅR/FÖRDELAR KOMMUNEN SINA PENGAR 5

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6
OMVÄRLDSANALYS 6
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 8
KOMMUNKONCERNEN 9
FINANSIELL ANALYS 9

DRIFTREDOVISNING 19

INVESTERINGSREDOVISNING 20

RESULTATRÄKNING 22

KASSAFLÖDESANALYS 23

BALANSRÄKNING 24

NOTER 25

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 34
KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET 34 
POLITISK VERKSAMHET 35
NÄRINGSLIVSKONTORET 36
INFORMATION 37
MILJÖ – BYGG - RÄDDNING 38
FÖRSKOLA 40
GRUNDSKOLA 41
GYMNASIESKOLA 42
ÄLDREOMSORGEN 43
OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 44
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 45
KOSTVERKSAMHET 46
KULTURVERKSAMHET 47
FRITIDSVERKSAMHET 48
GATU-, VA- OCH RENHÅLLNINGSVERKSAMHET 49
FASTIGHETSDRIFT 50
VUXENUTBILDNING 51

KOMMUNÄGDA BOLAG 52
ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB 52 
ÄLVSBYNS ENERGI AB 53
ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB 56

REDOVISNINGSPRINCIPER 58

REVISIONSBERÄTTELSER 59
REVISIONSBERÄTTELSE KOMMUNEN 59
REVISIONSBERÄTTELSE ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB 61
REVISIONSBERÄTTELSE ÄLVSBYNS ENERGI AB 62
REVISIONSBERÄTTELSE ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB 63

ÅRSREDOVISNING 2009



4 5

2009 har varit ett tufft år med stora krav på anpass-
ning av verksamheten till rådande ekonomiska förutsätt-
ningar. Belastning på verksamheten har varit stor och 
det har krävts hårt arbete och ett stort engagemang hos 
våra medarbetare för att få budgeten att gå ihop.

Bokslutet för 2009 visar på ett fortsatt bra resultat 
som slutar med ett överskott på 5,4 miljoner. Vi har 
dock en avvikelse mot budget på 2,2 miljoner som 
främst beror på lägre skatteintäkter. Det är femte året i 
följd som vi har ett positivt resultat. Vi har dessutom en 
avsättning på 6,6 miljoner för att kunna möta de kom-
mande årens behov av anpassning.

En god ekonomi är grundförutsättningen för att 
Älvsbyns kommun ska kunna vara en attraktiv kommun 
att leva och bo i. Under 2009 fortsatte vi att amortera 
10 miljoner på vår låneskuld för att inom en 15-årspe-
riod vara skuldfria. 
Det ekonomiska utfallet visar att vi är på rätt väg men 
det finns anledning till viss oro. Vi har inte lyckats fullt 
ut med att anpassa kostnaderna för verksamheterna till 
budgeten. För att skapa en långsiktig ekonomi i balans 
och skapa ett utrymme för framtida reformer krävs 
ytterligare omprövningar och förändringar av våra verk-
samheter. Förändringar som minskar kostnader behöver 
inte innebära att servicen försämras. Ett aktivt arbete 
med verksamhetsutveckling som syftar till en långsiktig 
effektivitetsökning kommer att möjliggöra detta.

Trots att lågkonjunkturen ser ut att ge med sig och 
ekonomin håller på att hämta sig är arbetslösheten 
fortsatt hög. Den ekonomiska konjunkturnedgången 
har drabbat kommunens ekonomi hårt även om det 
lokala näringslivet och arbetsmarknaden i Älvsbyn står 
sig fortsatt relativt starka.

Genom den utjämning av skatteintäkter som sker 
mellan landets kommuner är skatteintäkterna till Älvs-
byns kommun i hög grad beroende av hur det går för 
samhällsekonomin för landet som helhet.

Om regeringen fortsätter att agera passivt och 
överlåta hela det ekonomiska ansvaret på kommunen, 
kommer vi troligtvis att tvingas till att göra betydande 
neddragningar i våra verksamheter. Något som i sin 
tur kommer att innebära att ett antal av våra duktiga 
medarbetare kommer att riskera att förlora sina arbeten. 
Vi kommer självklart att göra allt som står i vår makt för 
att mildra dessa effekter och överbrygga en svår ekono-
misk period. Det kommer dock att ställa stora krav på 
våra verksamheter och inte minst på våra anställda. 
Tyvärr kan vi konstatera att befolkningen fortsätter att 
minska och det är fortfarande en av våra viktigaste upp-
gifter under kommande år att komma till rätta med. Vi 
måste skapa förutsättningar för en befolkningsökning 

genom ett aktivt näringslivsbefrämjande arbete som läg-
ger grunden för en ökande och väl differentierad lokal 
arbetsmarknad. Vi måste även fortsättningsvis kunna 
erbjuda den goda kvalitet på utbildning, vård/omsorg, 
samt kultur och fritidsliv som vi har idag. Samarbetet 
inom Fyrkanten är en fortsatt prioriterad fråga. Vi kan 
inte fortsätta att se oss som en kommun på enbart 8500 
innevånare, 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 och leva i 
Älvsbyn och arbeta i Fyrkanten.

Lyckligtvis ser vi ett stort antal ljuspunkter som 
förhoppningsvis kommer hjälpa till att skapa förut-
sättningar för en positiv utveckling av vår kommun. 
Våra stora företag Älvsbyhus och Polarbageriet står sig 
starka trots konjunktursvängningen. Vårt enda företag 
inom biltestverksamhet utvecklar sin verksamhet. Hotell 
Storforsen och RFN fortsätter även de utvecklingen åt 
ett positivt håll. Dessutom är vi inne i slutspurten för att 
godsterminalen ska bli verklighet. Vi har ett stort hopp 
på att Bolidens prospektering i det gamla gruvområdet 
uppe i Laver ska leda till gruvbrytning.

Det är bara vi själva som kan påverka och därför 
måste vi vårda och utveckla varumärket Älvsbyns kom-
mun. Vi lever verkligen i möjligheternas kommun, det 
gäller bara att vi själva inser det.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla anställda i 
kommunen och de kommunala bolagen för ett gott och 
helhjärtat arbete för våra kommuninnevånare.

Bill Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Bill Nilsson, kommunstyrelsens ordförande
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
OMVÄRLDSANALYS

Världsekonomin håller successivt på att återhämta 
sig från den djupaste svackan sedan trettiotalskrisen. 
Enligt SKL:s prognos kommer BNP i världen att öka 
med 3,5 % till 4 % under 2010. Det är framför allt i 
Asien som ekonomierna uppvisar en stark tillväxt. I 
Europa är bilden blandad. En del europeiska länder 
har förhållandevis goda ekonomiska förutsättningar 
– däribland Sverige. Andra länder har stora problem 
med skuldsatta hushåll och obalanser i sina finanser.

Många små valutor däribland den svenska kronan 
försvagades under finanskrisen. Den svenska konkur-
renskraften har gynnats av en svag kronkurs.

Stora stimulanspaket från världens länder lyckades 
förhindra en ekonomisk kollaps. Långsiktigt är det 
dock inte hållbart med nollräntor och stora underskott. 
En svår balansakt närmar sig då stimulanserna ska dras 
tillbaka och räntenivåerna bedöms börja höjas under 
andra halvåret 2010.

I Sverige rapporterar tillverkningsindustrin om en 
ökad orderingång. BNP bedöms öka med ca 3,3 % 
2010 och 2,7 % 2011. Trots detta beräknas inte syssel-
sättningen öka eftersom resursutnyttjandet är lågt och 
produktionen därmed kan öka utan att fler behöver 
anställas. 

Sista kvartalet 2009 innebar också att minskningen 
av antalet sysselsatta stannade upp. Antalet personer 
som varslades om uppsägning sjönk också till normala 
nivåer under slutet av 2009. Trots detta är arbetslös-
heten fortfarande hög. Läget på arbetsmarknaden 
betyder mycket för hur lönerna kommer att utvecklas. 
Hög arbetslöshet håller tillbaka löneökningar.

Lågkonjunkturen och fallet i världsekonomin har 
påverkat skatteunderlaget. 2009 och 2010 förutses den 
årliga skatteunderlagstillväxten bli 3 % lägre än under 
2008. Det beror framför allt på att färre arbetade tim-
mar och lägre löneökningstakt leder till en svag ökning 
av den viktigaste skattebasen – lönesumman.

Trots finanskris och ökad arbetslöshet har hushål-
lens inkomster utvecklats positivt. Mellan 2006 och 
2009 ökade hushållsinkomsterna i reala termer med 
10%.

NÄRINGSLIV 
I Älvsbyn finns ett livskraftigt och väl differentierat 

näringsliv med 708 aktiva företag, enligt Upplysnings-
centralens kommunanalys 2009. 

Näringslivet i Älvsbyn har en förhållandevis jämn 
spridning mellan olika branscher med spjutspetsar 
inom områden som trä, livsmedel, teknik/materieltest 
och handel/besöksnäring.  
Framgångsrika företag är t ex Älvsbyhus, Polarbröd, 
Arctic Falls, Försvarets Materielverk-FMV/Provplats 
Vidsel och Hotell Storforsen. Det som präglar före-
tagandet i kommunen är inte branscherna utan den 
gemensamma nämnaren är det lokala ägandet och de 
starka varumärken som har arbetats upp i kommunen. 
Inom ung företagsamhet samt nyföretagandet är kom-
munen i topp i länet.

Ortens företag har klarat den gångna lågkonjunk-
turen förhållandevis bra. De största företagen Älvs-
byhus, Polarbröd samt RFN har upparbetat stabila 
verksamheter som har klarat avmattningen i konjunk-
turen på ett bra sätt genom en stark ledning. Ortens 
biltestföretag Arctic Falls har ökat i omsättning samt 
stärkt resultatet under lågkonjunkturen.

Älvsbyns kommun arbetar målmedvetet med att 
utveckla redan befintliga och nya branscher. Detta sker 
i form av olika utvecklingsprojekt i samarbete med 
näringslivet lokalt och regionalt, men även som samar-
betsprojekt med andra kommuner.
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INFRASTRUKTUR
Älvsbyn är en del av fyrkanten tillsammans med 

Luleå, Piteå och Boden. 150 000 invånare gör att det 
är den största befolkningskoncentrationen norr om 
Mälardalen. För Älvsbyns del är kommunikationerna 
främst till flygplatsen Kallax samt till Luleå Tekniska 
Universitet mycket viktiga.

Älvsbyn har en förhållandevis stor arbetspendling 
med 915 personer som pendlar ut från kommunen och 
482 personer som pendlar in till kommunen.

En av de viktigaste framgångsfaktorerna vad gäller 
företagande inom kommunen är tillkomsten av en 
godsterminal för järnvägstransporter. Det är en viktig 
verksamhet för att säkerställa kommunens befintliga 
och nya företags ekonomiska och miljömässiga förut-
sättningar i en allt hårdare global konkurrens. 

BESÖKSNÄRING
Storforsen är kommunens stora attraktion inom 

besöksnäringen. Platsen har ca 150 000 besökare per 
år främst under juni-augusti. Sedan några år tillbaka 
har kommunen övertagit skötseln av Storforsens na-
turreservat på uppdrag av Länsstyrelsen. Kommunen 
arbetar med att förlänga säsongen som åretrunt- an-
läggning. Dessutom genomförs omfattande investe-
ringar med stöd från EU:s strukturfond. En viktig 
aktör inom besöksnäringen är biltestföretaget Arctic 
Falls som genererar ca 5900 gästnätter per år.

BEFOLKNING
År 1999 hade Älvsbyn en folkmängd på 9060 

personer och förutom en väldigt liten ökning år 2003 
har befolkningsutvecklingen varit vikande sedan 
dess. Folkmängden i Älvsbyns Kommun uppgick vid 
årsskiftet 2009/2010 till 8387 personer vilket är en 
minskning med 78 personer sedan föregående års-
skifte. Minskningen förklaras av ett negativt flyttnings-
netto med 63 personer och ett negativt födelsenetto 
med 15 personer. Födelsenettot är förbättrat mot 
föregående år då nettot uppgick till –39 personer och 
flyttningsnettot har ökat kraftigt från 2008 då det var 
–41 personer. Älvsbyns kommun har fortsatt positivt 
flyttnetto mot utlandet som uppgår till 87 personer. 

Ser man på befolkningsförändringarna över tiden så 

kan man konstatera att de som utgör den reproduk-
tiva åldersgruppen (20-44 år) är kraftigt underrepre-
senterade. Detta gäller i ännu högre utsträckning om 
man enbart ser till samma grupp för kvinnor. Dessa 
grupper är de som primärt tenderar att flytta ut från 
kommunen och söka sig till tillväxtområden i landet. 
Detta är huvudorsaken till de minskade födelsetalen 
och negativa födelsenettot. Kommunen har dock ett 
betydande befolkningsöverskott i åldersgruppen över 
65 år vilket gör kommunens försörjningsbörda högre 
än riket i övrigt. 

Befolkningsutveckling 1999-2009
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
I kommunallagen ställs krav på balans i kommunens 

ekonomi. God ekonomisk hushållning ska vägas i två 
perspektiv; ekonomi mot verksamheternas behov i 
nutid och i ett längre perspektiv. 

För att uppnå god ekonomisk hushållning måste 
kommunens fastställda styrmodell konsekvent använ-
das och verksamheterna måste regelmässigt anpassa 
sig till ändrade förhållanden under året.

Kommunfullmäktige har fastställt finansiella målsätt-
ningar med bäring mot god ekonomisk hushållning;

• Resultatet ska uppgå till minst 2 % av skatte- och stats-
bidragsintäkter.

 Resultatet uppgår inte till 2 % av skatte- och 
stats bidragsintäkterna. Målet uppnås inte.

• Investeringar ska självfinansieras.
 Målet uppnås då ingen nyupplåning skett under 

2009.

• Soliditeten inklusive pensionsåtaganden ska förstärkas 
och strävan är att inom en 10-års period ska soliditeten 
utvecklas från -18,5 % (år 2004) till ett positivt värde.

 Målet uppnås inte.

• En balanserad budget utan skatte-höjningar.
 Målet är uppnått. Den fastställda budgeten är i 

ba lans och skattesatsen har inte förändrats under 
vare sig föregående eller innevarande mandat-
period. 

• Årligen anslå 2 mkr för kommande pensions-
utbetalningar.

 4 mkr har under året placerats och målet uppnås 
2009. 

• Skapa ett utrymme i driftbudgeten för högre lönenivåer i 
och med att bristen på arbetskraft kommer att öka kon-
kurrensen om den och medföra ett högre pris på personal.

 Målet är uppfyllt då 12,2 mkr budgeterades för 
löneökningar i 2009 års budget.

• Älvsbyns Kommunföretag ska genom sina dotter företag 
lämna en årlig avkastning enligt ägardirektiven. 

 Enligt ägardirektiven ska kommunen när bo la-
gen uppnått de av kommunfullmäktige fast ställda 
målen erhålla ränta/utdelning på insatt kapital 
motsvarande normal bankränta i bo la gen Älvs-

byns Fastigheter AB och Älvsbyns Energi AB. 
Målet uppnås inte 2009.

• Balanslikviditeten uppgår till minst 50 %.
 Balanslikviditeten vid årets slut uppgår till 

96,2 %. Målet uppnås.

• VA- verksamheten och renhållningen ska vara självfi-
nansierande. 

 Målet uppnås.

Verksamhetsperspektivet tar sikte på att verksam-
heten ska bedrivas ändamålsenligt, effektivt och med 
en hög produktivitet. Vidare ska givetvis fullmäktiges 
intentioner uppfyllas.

Kommunens faktiska nettokostnader är ett mått för 
kostnad där alla direkta och indirekta kostnader på-
förts verksamheten. Standardkostnad är en indikation 
på om en kommun har högre eller lägre kostnader än 
det motiveras av den egna strukturen enligt det statliga 
kostnadsutjämningssystemet. Standardkostnad är den 
kostnad kommunen skulle ha haft om verksamheten 
bedrivits på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och 
effektivitetsnivå och med hänsyn till kommunens egna 
strukturella förutsättningar enligt det statliga kostnads-
utjämningssystemet.

Avvikelsen är den procentuella skillnaden mellan 
nettokostnad och standardkostnad. En positiv av-
vikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå 
som är högre än vad strukturen motiverar, en negativ 
avvikelse visar det omvända. 

Med ovanstående jämförelse som grund kan det 
konstateras att endast grundskolan är den verksamhet 
inom den kommunala verksamheten som bedrivs till 
en lägre kostnad än vad strukturen motiverar. Detta 
kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet 
med effektivisering av den kommunala verksamheten.

Älvsbyn
Nettokostnad Standardkostnad Avvikelse %

Barnomsorg 110 75 47,2
Grundskola 106 108 -2,3
Gymnasieskola 140 128 9,3
Äldreomsorg 141 129 9,2
Individ & famil-
jeomsorg

76 74 3,1
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Kommunen uppnår god ekonomisk hushållning, 
utifrån sin egen norm, i det finansiella perspektivet då 
flertalet av de långsiktiga finansiella målsättningarna 
uppnås.

Några verksamhetsmässiga mål och riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning behandlades inte av kom-
munfullmäktige i samband med att budgeten för 2009 
antogs.

KOMMUNKONCERNEN
Älvsbyns Kommunföretag AB är moderbolag för 

Älvsbyns kommuns dotterföretag.

Älvsbyns Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till 
Älvsbyns Kommunföretag. Bolaget är ett all männyttigt 
bostadsföretag med verksamhet inom kommunen. 
Bolaget svarar också för driften och underhållet av 
kommunens fastighetsbestånd, par ker och fritidsan-
läggningar. 

Älvsbyns Energi AB är ett helägt dotterbolag. Bola-
gets uppgift är att producera, sälja och distribuera 
energi till brukare inom kommunen. Bolaget svarar 
också för den kommunaltekniska verksamheten på 
uppdrag av kommunen. VA-verksamheten som Älvs-
byns Energi AB bedriver på uppdrag av kommunen är 
självfinansierad.

Övriga företag och föreningar, där kommunen har 
ett mindre ägande och inflytande är;

• Länstrafiken Norrbotten AB
• IT Norrbotten AB
• Filmpool Nord AB
• Förenade Småkommuners Försäkrings AB
• Kommuninvest ekonomiska förening
• Älvsbyns Folketshusförening
• Pite älv ekonomisk förening
• Älvsbyns Godsterminal AB

FINANSIELL ANALYS
Den finansiella analysen bygger på fyra perspektiv; 

finansiellt resultat, kapacitet, riskförhållanden och kon-
troll av den finansiella utvecklingen. För att göra en 
bedömning den finansiella utveckling används ett antal 
nyckeltal som är knutna till de fyra olika finansiella 
perspektiven.

I den finansiella analysen kartläggs det ekonomiska 
resultatet. Vilken balans finns mellan intäkter och kost-
nader under året och över tiden? En obalans, dvs. att 
kostnaderna överstiger intäkterna är en varningssignal. 
I detta perspektiv bedöms även investeringarna och 
deras utveckling.

I långsiktig kapacitet klarläggs möjligheter att möta 
finansiella svårigheter på lång sikt. Underskott un-
der en rad år urholkar och försvagar den finansiella 
motståndskraften och den långsiktiga betalningsbered-
skapen.

Finns risker som kan påverka resultat och kapacitet? 
En god ekonomisk hushållning innefattar att kommu-
nen både i ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv 
inte behöver vidta drastiska och akuta åtgärder för att 
möta finansiella problem. Här belyses borgensåtagan-
den och kommunens pensionsåtaganden.

Följs upprättade finansiella planer och målsätt-
ningar? En god budgetföljsamhet är en förutsättning 
för att god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås. 
Det är viktigt att ha kontroll över ekonomin och att de 
prognoser som upprättas är tillförlitliga.

FINANSIELLT RESULTAT

ÅRETS RESULTAT
Kommunen uppvisar för 2009 ett positivt årsresultat 

på 5,4 mkr att jämföra med resultatet för 2008 som 
uppgick till 3,3 mkr. Det budgeterade resultatet var 7,6 
mkr och avvikelsen mot budget således -2,2 mkr. Avvi-
kelsen beror främst på lägre skatteintäkter än beräknat. 

Exklusive jämförelsestörande poster samt reali-
sationsvinster vid försäljning av fastighet blev årets 
resultat 5,1 mkr att jämföra med 3,1 mkr 2008.
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Koncernens resultat uppgår till 10,2 mkr vilket är en 
resultatförbättring med 9,1 mkr sedan föregående år. 
Resultatförbättringen beror främst på att kommunen 
och Älvsbyns Fastigheter AB redovisar bättre resultat 
än föregående år. 

BALANSKRAV
En grundläggande förutsättning för att uppnå ba-

lanskravet samt nå god ekonomisk hushållning är att 
intäkterna är större än kostnaderna.

Vid avstämning av balanskravet har samtliga vinster 
som uppkommit vid försäljning av anläggningstill-
gångar avräknats.

Avstämning mot kommu-
nallagens balanskrav 

2006 2007 2008 2009

Årets resultat +9,8 +7,6 +3,3 +5,4
Avgår samtliga reavinster 0 0 0 -1,2
Tillkommer realisations-
förluster

0 0 0 0

Avsättning till pensions-
reserv 

0 0 0 -4,2

Justerat resultat, mkr +9,8 +7,6 +3,3 0

Kommunens resultat efter justering av realisations-
vinster uppgår till 4,2 mkr, vilket avsätts för att möta 
kommande pensionskostnader. Eftersom kommunen 
uppnår balanskravet behöver ingen åtgärdsplan upp-
rättas. 

SKATTEINTÄKTER OCH STATSBIDRAG
Utveckling skatteintäkter och statsbidrag
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Skatteintäkter och statsbidrag är kommunens främsta 

inkomstkälla och svarar för 82 % av samtliga intäkter. 
De totala intäkterna från skatter och statsbidrag har 
ökat med 5,6 mkr sedan föregående år vilket motsva-
rar 1,3 %. 2009 uppgår intäkterna till 437,6 mkr. 

Skatteintäkter och statsbidrag för 2009 blev 6,7 mkr 
lägre än budgeterat på grund av att skatteunderlaget 
försämrades väsentligt till följd av den finansiella kri-
sen och lågkonjunkturen.

Skatteintäkterna för året uppgår till 296,6 mkr. 
Intäkterna har justerats med slutavräkningen för 2008 
uppgående till 0,3 mkr och preliminär slutlig skatt för 
2009 med -10,3 mkr. 

ÅRETS RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL SKAT-
TEINTÄKTER OCH STATSBIDRAG

För att i framtiden kunna producera service på 
nuvarande nivå samt ha ett handlingsutrymme för att 
utveckla den kommunala verksamheten är en av kom-
munens målsättningar för god ekonomisk hushållning 
att resultatet ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och 
statsbidrag.

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och 
statsbidrag uppgår till 1,2 % vilket är en ökning sedan 
2008. Nivån på årsresultaten de senaste 3 åren har 
medfört att resultatet i förhållande till skatteintäkter 
och statsbidrag har minskat sedan 2006.

 
% 2006 2007 2008 2009 
Årets resultat i förhål-
lande till skatteintäkter och 
statsbidrag 2,4 1,7 0,7 1,2

NETTOKOSTNADSUTVECKLING
Nettokostnadsandelen visar hur stor del av skat-

teintäkter och statsbidrag den löpande driften tar i 
anspråk. För att långsiktigt nå resultatmålet på 2 % bör 
nettokostnadernas andel understiga 98 %. 

Kommunens nettokostandsandel av skatteintäkter 
och statsbidrag har sedan 2006 försämrats med 1,7 
%. Det är främst verksamheten som tagit i anspråk en 
större del av skatteintäkter och statsbidrag, men också 
det negativa finansnettot påverkar.  

För att långsiktigt ha en ekonomi i balans måste 
verksamhetens nettokostnader anpassas till skattein-
täkterna och statsbidragen med hänsyn till finansnet-
tot.
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FINANSNETTO
Finansnettot är finansiella kostnader och intäkter 

samt räntor på pensionsavsättningen. Ett negativt 
finansnetto har en undanträngningseffekt när det gäl-
ler medel som går att tillföra verksamheterna. Omvänt 
innebär ett positivt finansnetto att medel kan tillföras 
verksamheterna. 

Då räntekostnader på lån med rörlig ränta har sjun-
kit under 2009 så är det främst de finansiella kostna-
derna som har påverkat förbättringen av finansnettot 
mellan 2008 och 2009, både för kommunen och för 
koncernen. För kommunen uppgår räntekostnaderna 
för 2009 till 3,0 mkr vilket är en förbättring med 4,2 
mkr jämfört med 2008. Budgetavvikelsen för räntenet-
tot blev positiv med 3,2 mkr. 

SJÄLVFINANSIERING
Kommunen har i linje med sin finansiella målsätt-

ning självfinansierat samtliga investeringar under 2009 
via rörelsekapitalet vilket innebär att kommunen inte 
behövt låna till investeringar och att kommunens lång-
siktiga finansiella handlingsutrymme stärkts.

 
Kommunen 2006 2007 2008 2009
Nettoinvesteringar, mkr 27,3 18,6 14,8 14,4
Finansiering, mkr
- via rörelsekapital
- via ökad skuldsättning

27,3
0

18,6
0

14,8
0

14,4
0

KAPACITET

SOLIDITET
Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på 

lång sikt. Den anger hur stor del av tillgångarna som 
finansierats med eget kapital, det vill säga inte via lån. 
Ju högre soliditet desto lägre utgifter för räntor och 
amorteringar. De faktorer som påverkar soliditeten är 
resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. En 
oförändrad soliditet pekar på att det egna kapitalet och 

tillgångarna utvecklas i samma takt.

Då kommunen under åren 2006 till 2009 genererat 
positiva årsresultat har kommunens soliditet exkl. 
pensionsförpliktelser stigit under dessa år. För 2009 
uppgår soliditeten till 45,1 %.

Soliditeten har även beräknats inklusive den del av 
pensionsförpliktelsen som redovisas som ansvarsför-
bindelse. Räknas denna med innebär det att kommu-
nen har en negativ soliditet som dessutom försämrats 
under åren 2006 till 2009. Försämringen förklaras av 
att kommunens årsresultat varit lägre än ökningen av 
kommunens pensionsåtagande inom linjen. 

Nivån avseende soliditeten inklusive pensionsför-
pliktelse förändrades väsentligt mellan 2006 och 2007 
beroende på nya förutsättningar vid beräkningen av 
kommunens pensionsåtaganden se vidare nedan under 
pensionsåtagande.

Soliditetens utveckling för kommunen exkl och inkl 
pensionsåtagande
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Soliditeten för koncernen har förbättrats från 28,4 % 
2008 till 29,5 % 2009.
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Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning
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LÅNGFRISTIGA SKULDER
Kommunens långfristiga skulder har successivt 

minskat genom en medveten strategi att amortera 10 
mkr årligen. 

Mkr 2006 2007 2008 2009
Kommunen 136,8 126,6 116,6 106,6
Koncernen 373,5 397,4 398,1 390,7

Den del av den långfristiga skulden som ska amor-
teras under kommande år uppgår till 10 mkr och 
har klassificerats som kortfristig skuld. Kommunens 
sammantagna externa låneskuld uppgick vid årsskiftet 
till 116,6 mkr. Skulden är fördelad på 4 lån hos 3 olika 
långivare. Koncernens externa låneskuld uppgår till 
400,7 mkr. Skulden är fördelad på 18 lån hos 4 olika 
långivare.

KOMMUNALSKATT
Kommunens utdebitering har inte förändrats under 

en lång följd av år vilket är i linje med målsättningen 
om oförändrad utdebitering.

% Älvsbyn Norrbotten Riket
Primärkommunal skatt 22,23 22,23 20,72
Landstingsskatt 10,40 10,40 10,80
Total skatt exkl. kyrko-
skatt

32,63 32,63 31,52

För 2009 har skattesatsen till kommunen legat i linje 
med länsgenomsnittet och 1,51 % över när det gäller 
riksgenomsnittet. 2010 ökar den genomsnittliga skat-
tesatsen i riket något och skillnaden mot kommunen 
minskar. 

Landstingsskatten för Norrbotten ligger trots 
höjningen 2009 med 0,98 % under riksgenomsnit-
tet medan den totala skattesatsen är 1,11 % högre än 
genomsnittet i riket. Kommunens utrymme att justera 
skattesatsen begränsas därmed.

RISKER

LIKVIDITET
Både kommunen och koncernens likvida medel har 

ökat sedan 2007.

Kassalikviditet är likvida medel satta i relation till 
kortfristiga skulder. En kassalikviditet som understiger 
100 % innebär att samtliga kortfristiga skulder inte kan 

betalas om de förfaller till betalning. Kassalikviditeten 
uppgår för kommunen 2009 till 60,2 %. Det kan note-
ras att den enskilt största kortfristiga skulden (30 %) är 
semesterlöneskulden där hela inte kommer att förfalla 
till betalning under året.

 

Kassa- och balanslikviditet 2006-2009

46,7%

37,9%

45,9%

60,2%

78,7% 78,9% 81,3%

96,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2006 2007 2008 2009

Pr
oc

en
t

Kassalikviditet, % Balanslikviditet, %

Balanslikviditet är omsättningstillgångar satta i rela-
tion till kortfristiga skulder. Balanslikviditeten uppgår 
för kommunen till 96,2 % för 2009.

RÄNTOR OCH VALUTOR
Enligt kommunens finanspolicy får inga lån upptas 

i utländsk valuta vilket inte heller gjorts. Kommunen 
löper därmed ingen valutarisk.

Ränterisker kan definieras som risken att förändring-
ar i ränteläget leder till ett sämre räntenetto. Ränteris-
ken beror främst på kapital- och räntebindningsstruk-
turen.  

Lån med kort kapitalbindning innebär att amortering 
kan ske löpande då likviditeten tillåter medan det finns 
risk att lånet sägs upp av långivaren med kort varsel. 
Kommunen har endast 18,8 % av sina långfristiga lån 
kapitalbundna.

En låg andel kapitalbundna lån kan vid oro på de 
finansiella marknaderna innebära en risk. Ett flertal 
kommuner fick sina krediter uppsagda med omedel-
bar verkan i samband med turbulens på de finansiella 
marknaderna under våren 2009.
Likvida medel, Mkr 2006 2007 2008 2009
Kommunen 39,4 35,0 44,3 47,6
Koncernen 69,8 68,7 70,0 90,9

Lån med kort räntebindning medför en risk för 
ökade räntekostnader men kan också innebära

Kassa- och balanslikviditet 2006-2009
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sänkta kostnader. Kommunen har samtliga sina lån till 
rörlig ränta och koncernen en övervägande andel. Där-
med finns en risk för ökade räntekostnader. 

                                                                                                                                       
BORGENSÅTAGANDE

Kommunens borgensåtaganden uppgår till 269,8 
mkr. 97,8 % av dessa avser borgensåtaganden mot 
kommunens helägda bolag. Resterande borgensåta-
ganden på 6,3 mkr avser bostadsrättsföreningar, egna 
hem, Älvsbyns folkhögskola samt Forum. För dessa 
”externa” åtaganden bedöms risken för att ett bor-
gensåtagande ska behöva infrias som större än för de 
kommunalägda bolagen.

PENSIONSÅTAGANDE
Kommunen har förutom skuldsättningen i ba-

lansräkningen ett stort åtagande för pensioner, vilka 
redovisas som ansvarsförbindelser. Det nya pensions-
avtalet, KAP-KL innebar att kommunens pensionsåta-
gande ökade kraftigt mellan 2006 och 2007. Ökningen 
berodde inte bara på det nya pensionsavtalet utan 
också på nya riktlinjer för beräkningen av åtagandet. 
Aktualitetsgraden för beräkningsunderlaget uppgår till 
75 %.

Mkr 2006 2007 2008 2009
Avsättning  5,5 10,3 10,5 13,9
Pensionsförpliktelse 214,9 254,2 255,3 261,9
Summa 220,4 264,5 265,8 275,8
Avsatta medel 4,0 4,0 4,0 2,0
Likvida medel 0 0 0 6,2
 Återlånat 216,4 260,5 261,8 267,6

Under året har både avsättningen och ansvarsförbin-
delsen fortsatt öka. Ökningen beräknas fortsätta under 
kommande år. Sedan tidigare finns en särskild pen-
sionslösning för en chefs tjäns teman via försäkring.

För att möta kommande pensionsutbetalningar har 
kommunen en målsättning om att 2 mkr årligen ska 
avsättas för detta ändamål vilket också skett sedan 
2006. 

Under december förföll en aktieindexobligation och 
avkastningen för denna uppgick till 8,25 % för perio-
den 2006-12-09 till 2009-12-23.

Finansiella placeringar Bokfört värde Marknadsvärde
Aktieindexobligation 2,0 2,2
Likvida medel 6,2 6,2
Summa 8,2 8,4

Under slutet av 2009 placerades 6,0 mkr i aktiein-
dexobligationer. Likviddagen var dock inte förrän 16 
januari och de likvida medel som används vid köpet re-
dovisas i sammanställningen ovan som likvida medel.

KONTROLL

PROGNOSSÄKERHET OCH BUDGETFÖLJ-
SAMHET

Kommunen upprättar 2 delårsrapporter per år som 
behandlas av kommunfullmäktige. Mellan delårsrap-
porterna rapporteras förändringar av  ekonomi och 
verksamheten månadsvis till kommunstyrelsen. Det är 
viktigt att prognoserna är realistiska för att rätt beslut 
ska kunna fattas.

Under början av 2009 kom nya oroande rappor-
ter om att skatteintäkterna och statsbidragen skulle 
minska ytterligare under 2009 jämfört med tidigare 
prognoser. I delårsrapporten som upprättades för 
april prognostiserades årets resultat till -5,5 mkr vilket 
innebar en budgetavvikelse på -13,1 mkr. Kommun-
ledningen vidtog när prognosen blev känd omedelbara 
åtgärder i form av restriktioner syftandes till att snabbt 
minska de lättrörliga kostnaderna (kompetensutveck-
ling, resor, konferenser m.m.). Utöver det vidtogs 
även en rad åtgärder för att minska de mer trögrörliga 
kostnaderna (uppsägning av personal).

Delårsrapporten som upprättades per augusti visade 
på en budgetavvikelse avseende årets resultat uppgå-
ende till -7,5 mkr.  I november prognostiserades en 
budgetavvikelse på -4,9 mkr för årets resultat. Den 
verkliga avvikelsen blev -2,2 mkr. Den prognostiserade 
avvikelsen för verksamheternas ramar har i princip 
varit konstant sedan april. Prognoserna avseende skat-
teintäkter och statsbidrag har löpande uppdaterats i 
enlighet med SKL:s prognoser.

Prognosen avseende centralt budgeterade medel har 
under året ändrats då löneökningar och justeringar av 
PO-påläggen blivit successivt kända.



14 15

Tabellen visar prognostiserade budgetavvikelser vid 
olika uppföljningstillfällen under året

  
April Augusti Nov Utfall

Verksamheternas 
ramar

-5,5 -4,1 -4,2 -4,3

Centralt budgeterat 0 +2,4 +4,9 +5,5
Skatteintäkter och 
statsbidrag -10,6 -8,3 -8,0 -6,7
Årets resultat -13,1 -7,5 -4,8 -2,2

KÄNSLIGHETSANALYS
För att på ett tydligt sätt bli medveten om vilka 

risker som finns med olika förändringar är det viktigt 
att upprätta en känslighetsanalys och belysa hur olika 
förändringar påverkar kommunens ekonomi.

Känslighetsanalys Mkr
Ränteförändring (lån) 1% 1,2
Personalkostnadsförändring 1 % 3,7
1 årsarbetare (22 800 kr/månad) 0,4
Förändrad utdebitering 1 kr 13,9

DRIFTREDOVISNING
Driftredovisningen visar sammantaget på en bud-

getavvikelse på +1,2 mkr. Verksamhetsbudgeten är 
fördelad på 17 budgetområden/ramar. Kommunens 
verksamhetsramar redovisar sammantaget ett under-
skott i förhållande till budget med 4,3 mkr. 

Det största enskilda underskottet redovisas inom 
gymnasieskolan med 5,4 mkr kronor. Älvsbyns gymna-
sieskola som sådan påvisar dock ett resultat i balans. 
2,9 mkr av underskottet avser kostnader för interkom-
munala ersättningar och elevresor när elever går gym-
nasieutbildning i andra kommuner eller vid fristående 
gymnasieskolor. Dessutom uppvisar uppdragsutbild-
ning ett underskott på 0,6 mkr. 

Vuxenutbildningen redovisar ett underskott på 0,8 
mkr jämfört med budget.  Verksamhetsområdet har 
haft kostnader efter halvårsskiftet trots att ansvaret för 
verksamheten förändrades vid halvårsskiftet och vux-
enutbildningen övergick till att organiseras tillsammans 
med Älvsbyns gymnasium.

Grundskolan redovisar ett underskott på 0,1 mkr. 
Underskottet beror på att medel för SFI inte tillförts 
verksamheten.

Förskolan redovisar ett överskott på drygt 0,3 mkr 

till följd av en stram hållning med sparbeting.

Det näst största underskottet uppvisar budgetom-
rådet Gatu- och VA-verksamhet där underskottet 
jämfört med budget uppgår till 2,5 mkr. Orsaken till 
budgetunderskottet är främst en justering av drifter-
sättning för gator och vägar på 1,4 mkr. 

Verksamhetsområdet fastighetsdrift redovisar ett 
underskott på 1,2 mkr. Underskottet har dels att göra 
med högre kostnader för externa hyror, dels med 
ökade kapitaltjänstkostnader för park- och fritidsan-
läggningar. 

Miljö/bygg/räddning uppvisar ett underskott 
jämfört med budget om 0,5 mkr Det är huvudsak-
ligen personalkostnaderna som har varit högre än 
beräknat. Den främsta orsaken till detta är att det har 
varit många olyckor samt att miljö- och byggkontoret 
under sommaren 2009 utfört planeringsuppdrag enligt 
uppdrag från kommunstyrelsen för vilket inga medel 
har avsatts. 

Budgetområdet Politisk verksamhet redovisar ett 
underskott jämfört med budget på 0,1 mkr. Den 
främsta orsaken är att överförmyndarverksamheten 
redovisar ett underskott på 0,3 mkr som är att hänföra 
till ökat antal ärenden och sämre betalningsförmåga 
hos klienterna. 

Det enskilt största budgetöverskottet uppvisas inom 
Kommunövergripande verksamhet med 2,9 mkr. 
Kommunledningskontorets positiva resultat härrör 
sig från att samtliga avdelningar, med undantag av 
bredbandsverksamheten, redovisar ett överskott. Detta 
som en följd av en medveten kostnadsreduktion i 
form av personalminskning och allmän restriktivitet, 
då kommunens resultat för all verksamhet indikerade 
ett underskott vid april månads uppföljning. Vaktmäs-
tartjänsten har hållits vakant en stor del av året. Medel 
för kommunalt lönebidrag riktat mot föreningar har 
inte nyttjats fyll ut. Under året har inga ansökningar 
om bidrag till enskilda vatten- och avloppsanläggning-
ar inkommit. Följaktligen har inga medel förbrukats ur 
anslaget.

Verksamhetsområdet Näringslivsutveckling redovisar 
ett överskott med 1,2 mkr. Anledningen till detta är att 
internt arbete gjort att
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tilldelade medel inte investerats till fullo i utåtriktade 
aktiviteter. 

Verksamhetsområdet information har en budget i 
balans.

Verksamhetsområdet omsorg om funktionshindrade 
redovisar ett överskott om 1 mkr främst beroende på 
erhållet bidrag på 0,9 mkr avseende verksamhetsår 
2008.

Individ och familjeomsorgen visar ett överskott på 
0,3 mkr beroende på försörjningsstödet under året hål-
lit en låg nivå liksom kostnader för placering av barn.

Äldreomsorgen uppvisar en mindre budgetavvikelse 
på 0,1 mkr.

Kostverksamheten redovisar ett överskott mot bud-
get om 0,1 mkr. Resultatet hamnar på plus eftersom 
uppsägningar gjordes efter halvårsskiftet och dessa 
besparingar inte budgeterats förrän på 2010. 

Kulturverksamheten visar ett budgetöverskott på 
0,2 mkr på grund av att medel för Skapande skola inte 
nyttjats fullt ut.

Fritidsverksamheten visar ett mindre överskott (32 
tkr). Dock återfinns här kostnader på 0,2 mkr som 
skulle ha belastat andra verksamhetsramar. 

Utanför verksamhetsramarna redovisas ett antal pos-
ter under centralt budgeterade medel. Den samman-
tagna budgetavvikelsen för dessa uppgår till 5,6 mkr.

INVESTERINGSREDOVISNING
Årets nettoinvesteringar uppgick till 14,4 mkr. Den 

budgeterade investeringsvolymen uppgick till 15,2 mkr. 
Anslagsöverföringen, dvs. kvarvarande investeringsme-
del för projekt som påbörjats tidigare år, uppgick till 
6,5 mkr. Den totala investeringsramen uppgick således 
till 21,7 mkr.

Totala antalet investeringsprojekt har under året upp-
gått till ca 70 st. Av dessa är ungefär hälften mindre 
projekt med en budget på mindre än 0,2 mkr av dessa 
projekt avser inköp av datorer och inventarier.

Investeringar inom områdena fastigheter, parker och 
fritidsanläggningar handhas av det helägda bolaget 
Älvsbyns Fastigheter AB. Bolaget sköter också driften 
av dessa anläggningar på uppdrag av kommunen. I de 
kommunägda fastigheterna har under året satsats på 
konvertering till fjärrvärme i småhus (pensionärsbostä-
der) inom Greklandsområdet . Dessutom har ombygg-
nad av ventilation och styr- och reglerfunktionen skett 
i några verksamhetsfastigheter.

När det gäller fritidsanläggningar har fortsatta sats-
ningar skett inom Kanisområdet. Inom området har 
garagebyggnad färdigställts och dessutom har värme-
anläggningen i servicebyggnaden byggts om. Satsning-
ar pågår också på ridanläggningen Övrabyn.

Investeringar  i gator/vägar och belysningsnät har 
under året gjorts med 1,6 mkr.

Beslut finns om att överlåta VA-nätet till Älvsbyns 
Energi AB och investeringar inom området kommer 
fortsättningsvis att ske i bolagets regi. 

Bland de större projekt som färdigställts under året 
kan nämnas;

Budget 
(mkr)

Nettoinvestering Avvikelse

Ugglan styr och 
regler

1,5 1,7 -0,2

Kanis garage 
m.m

1,6 2,6 -1,0

Kanis serviceb 
värme m.m

0,3 0,2 +0,1

Lomtjärn 1,4 1,6 -0,2
Lekparker 1,6 1,7 -0,1

Den största avvikelsen Kanis garage m.m. beror på 
att kostnaderna vid upphandlingen visade sig bli högre 
än budgeterade medel. 

Det finns också ett antal projekt som är påbörjade 
och som beräknas färdiga under 2010 och i vissa fall år 
2011. Bland de större kan nämnas;
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Budget 
(mkr)

Netto
-inv

Beräknad 
tot kost

Färdigt 
år

Centrumhuset, 
konv fjärrvärme

1,5 1,0 1,5 2010

Ryttarföreningen 1,5 1,2 1,3 2010
Ishallen ny kylan-
läggning

3,5 0,2 3,5 2010

Älvåkra data styr 
m.m

0,4 0,2 2,6 2011

Toppning av gator 2,1 1,4 2,1 2010

Fortsatta satsningar på lekparker och inom Lom-
tjärnsområdet kommer att ske under år 2010.

I början av 2009 brann Lekenskolan ner till grunden. 
Branden innebar att undervisningen fick flyttas till den 
nerlagda och kallställda Bäckskolan. Kommunen har 
under 2009 haft extrakostnader för branden uppgå-
ende till 7, 0 mkr. Anläggningsvärdet för skolan var 
3,3 mkr. Under början av 2010 har kommunen fått en 
a conto utbetalning från försäkringsbolaget på 11,0 
mkr.  

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att en ny 
skola ska byggas och förhandlingar pågår om en slut-
reglering av försäkringsersättningen.

PERSONALREDOVISNING

ANTAL ANSTÄLLDA
Den 31 december 2009 fanns 816 månadsanställda i 

kommunen. Omräknat blir det 746 årsarbetare. Ande-
len heltidsanställda kvinnor är 83 %. Av de deltidsan-
ställda har kvinnorna en genomsnittlig sysselsättnings-
grad på 76 %, för männen är motsvarande siffra 81%.

ÅLDERSSTRUKTUR
Medelåldern i Älvsbyns kommun, per den 31 decem-

ber 2009, var 47,15 år. Kvinnornas medelålder var 
47,41 år och männens 45,47 år. Lägsta medelåldern 
fanns inom Socialtjänstens områden med 46,33 år.

PENSIONSAVGÅNGAR
Under året har 29 personer avgått med pension eller 

erhållit varaktig sjukersättning.

PERSONALFÖRSÖRJNING
Flera medarbetare med lång erfarenhet, kompetens 

och stor kännedom om kommunen slutar inom de 
närmaste åren. Inom Älvsbyns kommun beräknas 
ca 111 personer avgå med ålderspension under åren 

2010-2015, varav 53 personer inom Socialtjänstens 
områden och 28 personer inom Skolans områden.

Samarbetet/nätverket i Fyrkanten kring kompetens-
försörjning har fortsatt under 2009. I konkurrensen 
om framtida medarbetare är det viktigt hur kommunen 
upplevs som arbetsgivare. Ett gemensamt material för 
marknadsföring har tagits fram. Fyrkantskommunerna 
har gemensamt deltagit vid olika mässor, arbetsmark-
nadsdagar och liknande under året.

      
MEDELLÖNER

Medellönen för tillsvidareanställda har ökat med 896 
kr till 22 761 kronor per månad. Kvinnornas medel-
lön har ökat med 891 kronor till 22 558 kr. Männens 
medellön är nu 24 023 kronor vilket är en ökning med 
908 kronor.

Löneskillnad mellan män och kvinnor
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PERSONALKOSTNADER
Personalkostnaderna är kommunens största ut-

giftspost och uppgick under 2009 till 351,8 mkr varav 
259,8 mkr i direkta löner och 91,9 mkr i arbetsgivarav-
gifter, avtalsförsäkringar, pensioner m.m.

HÄLSOBILD
Älvsbyns kommun kan konstatera att friskvårds- 

och rehabiliteringsarbetet har lönat sig och resulterat i 
ökad frisknärvaro. Målet med en frisknärvaro på 93% 
har uppfyllts under 2009 då sjukfrånvaron var 6,67% 
under året.

Löneskillnad mellan män och kvinnor
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SJUKFRÅNVARO
Under 2009 var sjukfrånvaron 6,67 % totalt för 

Älvsbyns kommun. Jämförande siffra för 2008 var 
7,66 %.

Nyckeltal 1: Den högsta andelen sjukfrånvaro finner 
man totalt sett inom Socialtjänstens område 8,41 %. 
Detta till skillnad från KS Övrigt som har den lägsta 
totala sjukfrånvaron 3,94 %.

Nyckeltal 2: När det gäller långtidssjukfrånvaro 
> 59 dagar återfinns den högsta andelen lång tids-
sjukfrånvaro inom Socialtjänstens område 71,04% och 
den lägsta andelen inom KS Övrigt 50,27%.

Antalet sjukdagar/anställd 2009 var 23,3 dagar. Det 
är en minskning med 2,4 dagar /anställd från år 2008.

Långstidsfrånvaron har minskat men står fortfarande 
för en stor del av sjukfrånvaron. Flera långa sjukskriv-
ningar har avslutats under året med olika lösningar för 
personerna. 7 personer har fått sin anställning för-
ändrad i förhållande till den nedsatta arbetsförmågan, 
3 personer har avslutat sin anställning och några har 
återgått helt till sin ordinarie anställning.

Nedan följer en beskrivning över den totala sjukfrån-
varon 2009 uppdelad på verksamhetsområden.

Verksamhet
 

Totalt %
 

Kön

Kvinnor % Män %

Äldreomsorg 8,87 8,7 13,4
Omsorg om funk-
tionshindrade 6,95 7,87 2,84
Individ och famil-
jeomsorg                                                                     4,84 5,91 0,22
Verksamhets utveck-
ling socialtjänsten 13,01 14,58 1,65
Barn och familje-
enheten 5,95 5,86 6,99
Stöd och verksam-
hetsutveckling 3,97 5,44 0
Förskola 5,57 5,76 1,78
Grundskola 5,4 5,76 3,75
Gymnasieskola 7,93 10,7 1,34
Vuxenutbildning 9,04 13,26 0,12
Näringslivsutveck-
ling 0,51 0 0,51
Information 1,92 0 1,92
Kultur/fritid 2,36 2,36 0
Miljö, bygg och 
räddning 0,46 0,84 0
Kommunövergri-
pande verksamhet 3,9 3 7,01

SJUKLÖNEKOSTNADER
Sjuklönekostnaderna under 2009 har uppgått till 

2 745 000 kronor. Den totala kostnaden för sjuk-
frånvaron är dock betydligt högre om kostnader för 
semesterlön, sociala avgifter, OH-kostnader och även 
kostnader för rehabilitering, administration och vika-
rier medräknas.

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE
Under 2009 har stora arbetsinsatser inom området 

arbetsmiljö genomförts. Fokus har legat på att uppda-
tera styrdokument och förbättra rutiner vid dokumen-
tation.

Konkreta och uppföljningsbara mål finns för verk-
samheten. Det finns också rutiner för att identifiera, 
utreda och följa upp risker samt bedöma och åtgärda 
dessa. Inom samtliga verksamheter har man vidtagit 
åtgärder för att undvika/upptäcka risker.

Samtliga enhetschefer genomför arbetsplatsträffar, 
medarbetarsamtal och lönesamtal. 

Älvsbyns kommuns riktlinjer vid rehabilitering följs i 
samtliga verksamheter.

Sjukfrånvaro 2009-12-31 2008-12-31

Total sjukfrånvaro   
i % av ordinarie arbetstid 
Nyckeltal 1 6,67 7,66
Sjukfrånvaro > 59 dagar   
Långtidssjukfrånvaro   
i % av total sjukfrånvaro 
Nyckeltal 2 66,54 69,13
Sjukfrånvaro för kvinnor   
Sjukfrånvaro i % 
av total sjukfrånvaro
Nyckeltal 3

  

7,15 8,28
Sjukfrånvaro för män   
Sjukfrånvaro i %
Av total sjukfrånvaro
Nyckeltal 4

  

3,81 3,98
Andel sjukdagar per åldersgrupp   
i % av tillgänglig tid   
0 – 29     
Nyckeltal 5 3,92 4,64
30 – 49  
Nyckeltal 6 6,44 7,22
50-                                                                           
Nyckeltal 7 7,11 8,24
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I dessa ärenden har personalkontoret bistått med 
kunskap och erfarenhet. Rehabiliteringsutredningar 
och åtgärder dokumenteras och sparas.

FOLKHÄLSORÅDET
Folkhälsorådet har träffats fyra gånger under 2009.

Folkhälsorådets arbete under 2009
• Folkhälsorådet har påbörjat en kartläggning och 

inventering av folkhälsoarbetet i Älvsbyn. Detta 
arbete kommer att fortsätta under 2010.

• Projekt ”Varannan Vatten” har genomförts för 
att berätta vikten av att dricka vatten mellan 
alkoholintagen. 

• Hälsans Stig har blivit uppdaterad med nya skyl-
tar och broschyrer.

• Arbete med att införa rökfri arbetstid inom 
kommunen.

• Föreläsning ”Bästa möjliga hälsa – fysisk och 
psykisk hälsa”.

• Ansökt om bidrag till projekt  ”Sätt Älvsbyn i 
rörelse” enligt delområde 9 i den folkhälsopoli-
tiska strategin.

• Planeringsmöte angående fortsatt hälsoarbete 
har genomförts.

• Deltagit i två länsträffar i Luleå.

FRAMTIDEN
2010 ser ut att bli ett bra år generellt för kommun-

sektorn. Beräkningar visar dock att resultatet för-
sämras väsentligt under 2011 jämfört med 2010. Det 
sammanhänger med att det tillfälliga konjunkturstödet 
till kommunsektorn upphör. För Älvsbyns kommun 
innebär stödet att 8,2 mkr i extra statsbidrag tillskjuts 
under 2010.

SKL gör nu bedömningen att konjunkturen börjar ta 

fart 2012 och att kommunsektorn som helhet kommer 
att nå ett plusresultat under 2013.

2011 slår dessutom den så kallade ”bromsen” till 
i pensionssystemet vilket betyder att den allmänna 
pensionen sänks. På grund av den kommunala sam-
ordningen får sänkningen av den allmänna pensionen 
effekter på den kommunala kompletteringspensionen. 
Åren 2011 och 2012 ökar kostnaderna för de kom-
munala pensionsutbetalningarna kraftigt enligt de 
prognoser som för närvarande finns över utvecklingen 
som styr de allmänna pensionerna. Detta beror på att 
kompletteringspensionen då får kompensera för sänk-
ningen i den allmänna pensionen. 

För Älvsbyns kommun ser 2010 ut att bli ett år med 
en ekonomi i balans medan åren 2011 till 2013 ser kär-
vare ut. Budgetarbetat för 2011 har precis påbörjats

 
För att möta framtidens behov av en minskad kost-

nadsmassa arbetar kommunledningen med en rad olika 
verksamhetsutvecklingsprojekt. Projekten syftar till 
att effektivisera verksamheten genom att fokusera på 
områden som är verksamhetsöverskridande, exempel-
vis system och strukturer. Målet är att långsiktigt öka 
produktiviteten och bibehålla kvalitén.
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(Tkr) Budget    Utfall              Avvikelse

Kommunövergripande verksamhet 29 697 26 782   2 915   
Politisk verksamhet 4 301 4 423   -122   
Näringslivsutveckling 8 693 7 477   1 216   
Information 1 741 1 737   4   
Miljö-, bygg och räddningsverksamhet 8 292 8 809 -517
Förskola 27 232 26 943   289   
Grundskola 76 146 76 241   -95   
Gymnasieskola 43 916 49 287   -5 371   
Äldreomsorgen 92 508 92 391   117   
Omsorg om funktionshindrade 35 065 34 051   1 014   
Individ och familjeomsorg 16 676 16 419   257   
Kostverksamhet 13 890 13 764 126
Kulturverksamhet 4 291 4 047   244   
Fritidsverksamhet 3 042 3 010   32   
Gatu- och VA-verksamhet 11 069 13 526   -2 457   
Fastighetsdrift 47 452 48 653   -1 201   
Vuxenutbildning 3 268 4 054   -786   
Verksamhetens ramar 427 279 431 614   -4 335   

Centralt budgeterat 4 427 -1 158   5 585   

Summa nettokostnader 431 706 430 456   1 250   

DRIFTREDOVISNING
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(Tkr)
Projekttid Redovisningsår 2009 Hela projektet

Startår Planerat
färdigt

Årsbudget Redovisat
i år

Tot
budget

Tot 
redov

Återstår
tot budg

Prognos
tot kost

B-salen 2009 2009 100 135 100 135 -35 135
Digital fakturahantering 2009 2010 700 0 700 0 700 700

IT handlingsplan 2009 2010 500 0 500 0 500 500
Byte/uppgr nätv.utrustn 2009 2009 350 384 350 384 -34 384
Inmätning stadsnät 2009 2010 200 26 200 26 174 200
Netadmin uppdatering 2009 2010 212 65 211 65 146 250
Vattenfall omb Grantr 2009 2010 400 229 400 229 171 400
Back-up systemet 2009 2010 170 0 170 0 170 170
Serverrum 2009 2010 160 0 160 0 160 160
Mätutrustning nät 2009 2010 150 0 150 0 150 150
Byte av regionnod 2009 2010 150 0 150 0 150 0
Flyttn noder i ADSL-stat 2009 2010 120 0 120 0 120 120
Adm verktyg SAN 2009 2010 80 0 80 0 80 0
UPS Vidsel 2008 2010 25 0 70 45 25 70
Centrala IT-resurser 2008 2010 85 0 583 498 85 583

Elevdatorer 2009 2009 700 742 700 742 -42 742
Datorer förskola, grundsk 2009 2009 500 442 500 442 58 442
Anslag inventarier skolan 2009 2009 500 499 500 499 1 499
Smartboard 2009 2009 150 136 150 136 14 136
Skötbord förskolan 2009 2010 150 125 150 125 25 150
Instrument musikskolan 2009 2010 50 0 50 0 50 50
Älvåkra upprustn skolgård 2008 2010 33 0 100 67 33 100
Vidselsskolan uppehållsrum 2008 2009 29 16 50 37 13 37
Korsträsk förskola staket mm 2007 2010 22 0 60 38 22 60
Stigen uteförråd arb.miljö 2008 2009 0 13 58 96 -38 96

Datorer mm soc.tjänsten 2009 2009 500 220 500 220 280 220
Datasystem hemtjänst 2005 2010 297 11 500 214 286 500
Trådlöst passersystem 2009 2010 250 0 250 0 250 250
Time Care -tidspl.system 2008 2009 215 56 500 341 159 341
Planeringssystem hemtj 2009 2010 300 0 300 0 300 300
Nytt datasystem HSL 2009 2010 300 0 300 0 300 300
Delegeringsmodul HSL 2008 2009 21 0 60 39 21 39

Älvsbybok 2009 2010 200 0 200 0 200 0
Skyltn infart till kommunen 2007 2009 45 4 250 209 41 209

Älvåkraköket kokgryta 2009 2009 253 242 253 242 11 242
Timmersvansen ugn 2009 2010 145 132 145 132 13 145
Vidsels kolkök kokgryta 2009 2009 140 170 140 170 -30 170
Lekenskolans kök, diskmaskin 2009 2009 50 0 50 0 50 0
Vidsels kök, grönsaksskärare 2009 2009 41 28 41 28 14 28

INVESTERINGSREDOVISNING
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Projekttid Redovisningsår 2009 Hela projektet

Startår Planerat
färdigt

Årsbudget Redovisat
i år

Tot
budget

Tot 
redov

Återstår
tot budg

Prognos
tot kost

Centrumhuset konv fjärrv 2009 2010 1 500 963 1 500 963 537 1 500
Ugglan styr o regler 2009 2009 1 500 1 734 1 500 1 734 -234 1 734
Lomtjärn 2008 2009 1 209 1 419 1 350 1 560 -210 1 560
Ryttarföreningen 2007 2010 594 347 1 480 1 233 247 1 333
Västermalm byte vent 2009 2009 550 427 550 427 123 427

Älvåkra dat styr,byte vvx 2009 2011 400 175 400 175 225 2 600
Snökanonsystem 2009 2009 0 74 0 74 -74 -74
Kanis garage mm 2008 2009 364 1 387 1 600 2 623 -1 023 2 623
Åsen, inomhus- o utemiljö 2008 2009 238 106 600 643 -43 643
Havrestigen konv fjärrv 2009 2009 325 320 325 320 5 320
Råggatan, konv fjärrvärme 2009 2009 120 126 120 126 -6 126
Kanis serviceb värme mm 2009 2009 300 102 300 102 198 198
Lekparker 2008 2009 808 948 1 600 1 739 -139 1 739
Korngatan konv fjärrvärme 2009 2009 205 195 205 195 10 195
Styr o regl Visttr,Vds,Ko 2009 2010 500 140 500 140 360 500
Ishallen ny kylanläggning 2009 2010 0 187 3 500 187 3 313 3 500
Selholmen upprustning 2007 2009 143 75 250 182 68 250
Idrottshallar åtg efter säkerh.
bes

2003 2009 53 13 300 259 41 300

Dekorationsbelysning 2007 2009 19 12 20 12 8 12
Brandsskyddsdok/riskanalys 2005 2009 31 0 170 139 31 170
Upprustning Älvåkra 2006 2008 0 17 0 17 -17 -17
Energiinventering 2009 2010 300 265 300 265 35 416

Ren.verk Älvsbyn tak mm 2005 2009 561 0 700 139 561 139
Ny ÅVC 2009 2009 2009 1 033 0 1 033 0 1 033 0
Toppning av gator 2009 2009 2 097 1 370 2 097 1 370 727 2 097
Byte belysningsarmaturer 2009 2009 200 200 200 200 0 200
Nya infotavlor ind.omr 2009 2009 150 0 150 0 150 150
Värmeåterv Vistträsk ren.verk 2008 2009 85 99 275 290 -15 290
Tak reningsverk Vistträsk 2007 2009 81 0 100 19 81 19
VA Nybyn 2008 2009 0 21 0 21 -21 -21

Summa nettoinvesteringar 21 659 14 393 30 876 20 311 10 565 31 807
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RESULTATRÄKNING

(Tkr) Koncern
2009

Koncern
2008

Kommun
2009

Kommun
2008

Avvikelse  
budget 
2009

Verksamhetens intäkter Not 1 184 904 182 149   97 926   117 850   9 464
Verksamhetens kostnader Not 2 -568 110 -559 818   -506 784   -517 432   -7 616
Avskrivningar -35 408 -33 777   -21 598   -20 523   -598

Verksamhetens nettokostnader -418 614 -411 446   -430 456   -420 105   1 250

Skatteintäkter Not 3 296 624 291 499   296 624   291 499   -6 747
Generella statsbidrag och utjämning Not 3 141 021 140 503   141 021   140 503   69
Finansiella intäkter Not 4 1 395 2 426   1 199   1 361   1 199
Finansiella kostnader Not 5 -9 549 -20 327   -3 015   -7 215   1 985

Resultat före extraordinära 10 877 2 655   5 373   6 043   -2 244
poster

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader -2 763   -2 763   

Resultat före skatt 10 877 -108   

Skatt -634 1 248   

Årets resultat Not 6 10 243 1 140   5 373   3 280   -2 244
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KASSAFLÖDESANALYS

(Tkr) Koncern Koncern Kommun Kommun
2009 2008 2009 2008

Den löpande verksamheten
Årets resultat 10 243 5 373 3 280
Justering för avskrivningar 35 409 21 597 20 523
Justering för nedskrivningar 3 662 3 338 -20
Justering för förändrad avsättning 5 748 5 308 2 500
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 55 062 35 616 26 283

Ökning/minskning av varulager -190
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -1487 1 812 3 598
Ökning/minskning kortfristiga skulder -327 -6 207 4 266
Kassaflöde från den löpande verksamheten 53 058 31 221 34 147

Investeringsverksamhet
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -27 787 -14 395 -14 843
Försäljning av fastigheter och inventarier 695 511 59
Förändring av finansiella tillgångar 261 71 -40
Kassaflöde från investeringsverksamheten -26 831 -13 813 -14 825

Finansieringsverksamhet
Amortering av skuld -111 095 -69 966 -10 004
Nya lån 103 773 60 000
Avsättning pensionsutbetalningar 2 000 2 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 322 - 7 966 -10 004

Årets kassaflöde/förändring likvida medel 20 905 9 442 9 318

Likvida medel vid årets början 69 997 68 716 44 345 35 027
Likvida medel vid årets slut 90 902 69 997 53 787 44 345
Förändring av likvida medel 20 905 1 281 9 442 9 318

Kassaflödesanalys för koncernen har inte gjorts tidigare år.
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BALANSRÄKNING

(Tkr) Koncern
2009

Koncern
2008

Kommun
2009

Kommun
2008

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar Not 7
Fastigheter och anläggningar 568 024 578 122   
Mark, byggnader och tekn anl. 273 764   282 700   
Maskiner och inventarier 21 820 23 702   17 463   19 578   
Finansiella anläggningstillgångar Not 8
Värdepapper och andelar 9 977 12 048   12 887   14 958   
Långfristiga fordringar 4 328 4 517   6 114   6 114   
Summa anläggningstillgångar 604 149 618 389   310 228   323 350   

Omsättningstillgångar
Förråd/varulager 8 719 8 529   
Kortfristiga fordringar Not 9 41 108 39 621   32 399   34 211   
Kassa och Bank Not 10 90 902 69 997   53 787   44 345   
Summa omsättningstillgångar 140 729 118 147   86 186   78 556   

SUMMA TILLGÅNGAR 744 878 736 536   396 414   401 906   

EGET KAPITAL
Eget Kapital Not 11
Ingående eget kapital 209 245 208 105   173 541   170 261   
Årets resultat 10 243 1 140   5 373   3 280   
Summa eget kapital 219 488 209 245   178 914   173 541   

Avsättningar Not 12
Avsättningar för pensioner och löneskatt 13 879 10 515   13 879   10 515   
Avsättningar för latent skatt 1 911 1 541   
Avsättning för uppskjuten skatt 50
Övriga avsättningar 6 646 4 682   6 626   4 682   
Summa avsättningar 22 486 16 738   20 505   15 197   

Skulder
Långfristiga skulder Not 13 390 745 398 067   106 615   116 581   
Kortfristiga skulder Not 14 112 159 112 486   90 380   96 587   
Summa skulder 502 904 510 553   196 995   213 168   

SUMMA EGET KAP, AVS O SKULDER 744 878 736 536   396 414   401 906   

ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförpliktelser Not 15 261 935 255 328   261 935   255 328   
Borgens- och ansvarsförbindelser Not 16 269 759   269 792   
Förvaltade fonder 480   481   
Fastighetsinteckningar 181 181   
Övriga ansvarsförbindelser (externa) 6 314 6 167   
SUMMA ANSVARSFÖRBINDELSER 268 430 261 676   532 174   525 601   
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NOTER
Not 1 Verksamhetens intäkter 2009 2008
Kommunen
Försäljningsmedel 3 627 3 627
Taxor och avgifter 31 594 52 592
Hyror och arrenden 8 071 7 972
Bidrag 51 712 51 361
Försäljning av verksamhet 592 2 125
Jämförelsestörande poster
Försäljning av anläggningstillgångar 1 388 173
Ersättning för vård 942
Summa kommunen 97 926 117 677

Koncernen
Kommunen 95 129 114 457
Älvsbyns Fastigheter AB 35 622 33 850
Älvsbyns Energi AB 54 153 33 842
Summa koncernen 184 904 182 149

Not 2 Verksamhetens kostnader 2009 2008
Kommunen
Material, entreprenader, konsulter, bidrag och transfereringar -132 221 -138 325
Personalkostnader -332 457 -337 038
Övriga verksamhetskostnader -40 095 -42 069
Jämförelsestörande poster
Förändring av avsättning för omstrukturering -1 944
Reaförlust -67
Summa kommunen -506 784 -517 432

Koncernen
Kommunen -457 084 -458 118
Älvsbyns Kommunföretag AB -41 -15
Älvsbyns Fastigheter AB -60 859 -56 948
Älvsbyns Energi AB -50 126 -44 738
Summa koncernen -568 110 -559 819
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Not 3 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2009 2008
Kommunalskatteintäkter
Kommunalskatt 306 600 294 150
Definitiv slutavräkning föregående år 304 -577
Preliminär slutavräkning innevarande år -10 280 -2 074
Summa skatteintäkter 296 624 291 499

Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag 78 212 82 093
Kostnadsutjämningsbidrag 15 776 13 877
Införandebidrag 2 062 3 146
Strukturbidrag 21 562 21 787
Regleringsbidrag/-avgift -4 153 -3 923
Bidrag för LSS-utjämning 15 939 12 256
Fastighetsavgift 11 623 11 267
Summa generella statsbidrag och utjämning 141 021 140 503

Summa skatter, statsbidrag och utjämning 437 645 432 002

Not 4 Finansiella intäkter 2009 2008
Kommunen
Ränteintäkter 708 1 242
Övriga finansiella intäkter 491 119
Summa kommunen 1 199 1 361

Koncernen
Kommunen 1 199 1 361
Älvsbyns Kommunföretag AB 3 27
Älvsbyns Fastigheter AB 145 1 015
Älvsbyns Energi AB 48 23
Summa koncernen 1 395 2 426

Not 5 Finansiella kostnader 2009 2008
Kommunen
Räntekostnader 2 187 6 729
Räntekostnader pensionsskuld 828 486
Summa kommunen 3 015 7 215

Koncernen
Kommunen -3 015 -7 215
Älvsbyns Fastigheter AB -2 613 -4 280
Älvsbyns Energi AB -3 920 -8 832
Summa koncernen -9 548 -20 327
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Not 6 Årets resultat 2009 2008
Koncernen
Älvsbyns kommun 5 373 3 280
Älvsbyns Kommunföretag AB -38 12
Älvsbyns Fastigheter AB 2 845 959
Älvsbyns Energi AB 723 -66
Bokslutsdispositioner 1 820 -4 359
Skatt -479 1 314
Summa årets resultat koncernen 10 244 1 140

Not 7 Materiella anläggningstillgångar 2009 2008
Kommunen
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Markreserv anskaffningsvärde 8 080 8 080
Nyanskaffningar 0 0
Utgående bokfört värde 8 080 8 080

Verksamhetsfastigheter anskaffningsvärde 294 917 281 994
Ackumulerade avskrivningar -125 216 -116 322
Ackumulerade justeringar -23 -23
Nyanskaffningar 5 959 13 289
Försäljning -354
Justerat bokfört värde -3 411
Årets avskrivningar -9 341 -8 906
Utgående bokfört värde 162 885 169 678

Fastigheter för affärsverksamhet anskaffningsvärde 63 944 62 261
Ackumulerade avskrivningar -26 139 -25 539
Ackumulerade justeringar -13 -12
Nyanskaffningar 120 2 981
Årets avskrivningar -2 244 -2 513
Utgående bokfört värde 35 668 37 178

Publika fastigheter anskaffningsvärde 98 761 91 561
Ackumulerade avskrivningar -50 133 -47 151
Nyanskaffningar 3 936 7 842
Årets avskrivningar -3 114 -3 011
Utgående bokfört värde 49 450 49 241

Övriga fastigheter anskaffningsvärde 40 853 40 864
Ackumulerade avskrivningar -24 916 -24 868
Ackumulerade justeringar -59
Nyanskaffningar 654 1 234
Försäljning -46
Årets avskrivningar -1 259 -1 248
Justerat bokfört värde -553 -59
Utgående bokfört värde 14 720 15 877
Pågående arbeten ingående bokfört värde 2 646 18 100
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Omklassificering -1 774 -18 100
Nyanskaffningar 2 133 2 653
Årets avskrivningar -44 -7
Utgående bokfört värde 2 961 2 646
Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar kommunen 273 764 282 700

Maskiner och inventarier
Maskiner anskaffningsvärde 175 175
Ackumulerade avskrivningar -111 -93
Årets avskrivningar -17 -18
Utgående bokfört värde 47 64

Inventarier anskaffningsvärde 41 863 36 519
Ackumulerade avskrivningar -23 192 -18 682
Ackumulerade justeringar 59 59
Nyanskaffningar 3 341 5 347
Försäljning -3
Årets avskrivningar -5 138 -4 510
Justerat bokfört värde -30
Utgående bokfört värde 16 903 18 730

Bilar och andra transportmedel anskaffnings-
värde

3 915 3 947

Ackumulerade avskrivningar -3 152 -2 875
Ackumulerade justeringar 21
Årets avskrivningar -271 -288
Utgående bokfört värde 513 784
Summa maskiner och inventarier kommunen 17 463 19 578

Koncernen
Fastigheter och anläggningar
Kommunen 273 764 282 700
Älvsbyns Fastigheter 103 265 106 080
Älvsbyns Energi 190 995 189 342
Summa fastigheter och anläggningar koncernen 568 024 578 122
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Not 8 Finansiella anläggningstillgångar 2009 2008
Kommunen
Aktier och andelar
Aktier i koncernföretag 3 000 3 000
Aktier 2 392 2 399
Andelar 5 445 5 445
Förlagsbevis 50 50
Fondplaceringar SPAX Europa 2 000 4 000
Bostadrätter 64
Summa aktier och andelar kommunen 12 887 14 958

Långfristiga fordringar
Älvsby folkhögskola 3 750 3 750
Älvsbyns Kommunföretag AB 1 954 1 954
Övriga 410 410
Summa långfristiga fordringar kommunen 6 114 6 114

Koncernen
Aktier och andelar
Kommunen 9 887 11 958
Älvsbyns Fastigheter AB 40 40
Älvsbyns Energi AB 50 50
Summa aktier och andelar koncernen 9 977 12 048

Not 9 Kortfristiga fordringar 2009 2008
Kommunen
Kundfordringar 3 713 10 097
Värdereglering kundfordringar -92 -122
Interimsfordringar 16 128 16 189
Övriga kortfristiga fordringar 12 651 8 047
Summa kortfristiga fordringar kommunen 32 399 34 211

Koncernen
Kundfordringar 13 547 13 292
Interimsfordringar 15 017 16 974
Övriga kortfristiga fordringar 12 544 9 355
Summa kortfristiga fordringar koncernen 41 108 39 621
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Not 10 Kassa och Bank 2009 2008
Kommunen
Kassa 19 22
Koncernkonto 47 024 37 248
Övriga banktillgodohavanden 6 744 7 075
Summa kassa och bank kommunen 53 787 44 345

Kommunens koncernkonto nettoredovisas. Behållning för respektive bolag;
Älvsbyns kommun 47 580 35 899
Älvsbyns Energi AB -20 686 -17 870
Älvsbyns Fastigheter AB 36 469 24 957
Älvsbyns Kommunföretag AB 645 695
Summa koncernkonto enligt kontoutdrag 64 008 43 680

Till koncernkontot är kopplat en kredit på 5 mkr. Dessutom har Älvsbyns Energi 
en intern kredit på 25 mkr 

Koncernen
Kommunen 53 787 44 345
Älvsbyns Kommunföretag AB 645 695
Älvsbyns Fastigheter AB 36 470 24 957
Summa likvida medel koncernen 90 902 69 997

Not 11 Eget kapital 2009 2008
Kommunen
Eget kapital ingående värde 173 541 170 261
Årets resultat 5 373 3 280
Summa eget kapital kommunen 178 914 173 541

Varav rörelsekapital -4 193 -18 030
Varav Anläggningskapital 183 107 191 571
Summa eget kapital 178 914 173 541

Koncernen
Eget kapital ingående värde 209 245 208 105
Årets resultat 10 243 1 140
Summa eget kapital koncernen 219 488 209 245
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Not 12 Avsättningar 2009 2008
Kommunen
Avsättning för pensioner
Pensioner 10 621 8 248
Särskild avtalspension 548 214
Summa pensionsavsättningar 11 169 8 462

Avsättning för löneskatt
Särskild löneskatt 2 710 2 053
Summa särskild löneskatt 2 710 2 053

Övriga avsättningar
Avsättning för strukturella kostnader 6 626 4 682

Summa avsättningar kommunen 20 505 15 197

Koncernen
Avsättning för pensioner
Pensioner 13 879 10 515
Summa pensionsavsättningar 13 879 10 515

Övriga avsättningar
Avsättning för latent skatt på bokslutsdispositioner 1 911 1 431
Avsättning för uppskjuten skatt 50 110
Avsättning för utsläppsrätter 20
Avsättning för strukturella kostnader 6 626 4 682
Summa övriga avsättningar 8 607 6 223

Summa avsättningar koncernen 22 486 16 738

Not 13 Långfristiga skulder 2009 2008
Kommunen
Ingående låneskuld 126 581 136 585
Nyupplåning under året 60 000
Årets amorteringar 69 966 10 004
Summa långfristiga skulder kommunen 116 615 126 581

Kreditgivare
Sparbanken Nord 60 000
SHB 10 615 20 581
Swedbank Hypotek 26 000 26 000
Kommuninvest AB 80 000 20 000
Summa lånegivare 116 615 126 581

Koncernen
Kommunen 106 615 116 581
Älvsbyns Fastigheter AB 92 495 93 200
Älvsbyns Energi AB 191 635 188 286
Summa långfristiga skulder koncernen 390 745 398 067
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Not 14 Kortfristiga skulder 
2009 2008

Kommunen
Leverantörsskulder 10 190 25 340
Interimsskulder 49 189 40 091
Semesterlöneskuld 20 979 21 125
Övriga kortfristiga skulder 22 31
Nästa års amortering 10 000 10 000
Summa kortfristiga skulder kommunen 90 380 96 587

Koncernen
Leverantörsskulder 16 696 34 578
Interimsskulder 77 349 61 488
Övriga kortfristiga skulder 18 114 16 420
Summa kortfristiga skulder koncernen 112 159 112 486

Not 15 Pensionsförpliktelser 2009 2008
Kommunen/Koncernen
Pensionsförpliktelser 210 796 205 479
Särskild löneskatt 51 139 49 849
Summa pensionsförpliktelser kommunen 261 935 255 328

Not 16 Borgens- och ansvarsförbindelser 2009 2008
Kommunen
Älvsbyns Fastigheter AB 92 495 93 200
Älvsbyns Energi AB 170 950 170 425
Bostadsrättsfören-
ingar

1 047 1 055

Egna hem 2 567 2 963
Övriga 2 700 2 149
Summa borgens- och ansvarsförbindelser 269 759 269 792

Koncernen
Fastighetsinteckningar 181 181
Bostadsrättsföreningar 1 047 1 055
Egna hem 2 567 2 963
Övriga 2 700 2 149
Summa borgens- och ansvarsförbindelser 6 495 6 348

Älvsbyns kommun har i juni 2002 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 248 kommuner som per 2009-12-31 var medlemmar i Kommun-
invest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett avtal om hur 
ansvaret skall fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av  borgensansvaret. Principerna 
för denna fördelning sker efter en beräkningsmodell grundad på samtliga medlemmars respektive ägarandel i 
Kommuninvest. Älvsbyns kommun hade vid årsskiftet 2009/2010 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick 
till 0,17 %.
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Övriga upplysningar Leasingkostnader 2009 2008
Leasingkostnader
Kontorsmaskiner, kopiatorer, övriga inventarier 457 385
Fordon, bilar 748 706
Köksmaskiner 8 8
Trygghetslarm 697 740
HemPC* 502 964
Summa leasingkostnader 2 412 2 802

Leasingkostnader kommande år 2010 2011-2013

Kontorsmaskiner, kopiatorer, övriga inventarier 400 307
Fordon, bilar 748 2 243
Köksmaskiner 2
Trygghetslarm 691 1 553
HemPC*
Summa leasingkostnader 1 841 4 103

* HemPC finansieras helt genom bruttolöneavdrag
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VERKSAMHETEN
Inom budgetområdet kommunövergripande 

verksamhet återfinns resultatenheten Kommunled-
ningskontoret (ekonomi, IT, kansli och personal). 
Därutöver ingår ett antal olika anslag till exempel 
avseende förvaltningsledning, borgensförbindelser, 
kravverksamhet, försäkringar, stöd till enskilda vägar, 
medlemsavgifter till Kommunförbundet, rekrytering, 
rehabilitering/friskvård, samverkanskommitté, fackliga 
förtroendemän samt tomträttsmark och markreserv.

EKONOMI
Under året har inga ansökningar om bidrag till 

enskilda VA-anläggningar inkommit. Följaktligen har 
inga medel förbrukats ur anslaget. Kommunlednings-
kontorets positiva resultat härrör sig från att samtliga 
avdelningar, med undantag av bredbandsverksamhe-
ten, redovisar ett överskott. Restriktioner infördes när 
den ekonomiska uppföljningen i april indikerade ett 
underskott för kommunen som helhet. Därutöver har 
ca 500 000 kronor inte tagits i anspråk av de medel 
som anslagits för kommunalt lönebidrag samt tjänsten 
verksamhetsvaktmästare. En stor del av året har tjäns-
ten varit vakant.

UPPFÖLJNING AV MÅL
Målet med 93 % frisknärvaro är uppnått. 

Arbetet med översyn av styrdokument har initierats. 
Kommunstyrelsen har under året fastställt gällande 
begrepp och definitioner samt mallar för kommunens 
styrdokument. Arbetet slutförs under 2010.

Ekonomisk uppföljning månadsvis. Målet är uppnått 
en ekonomisk uppföljning har föredragits vid årets 
samtliga kommunstyrelsesammanträden. 

 

VIKTIGA HÄNDELSER 2009
Under första kvartalet fanns ingen verksamhetsvakt-

mästare anställd. Från april månad köptes tjänsten via 
Samhall. I oktober anställdes ny verksamhetsvaktmäs-
tare på halvtid. Ett projekt för att skapa en samordnad 
resurseffektiv vikariehantering; SPOV, initierades och 
genomfördes under hösten. Slutrapporten överlämna-
des till projektägaren 2010-12-30 och kommunstyrel-
sen beslutade i januari 2010 att införa vikariehantering 
enligt redovisat förslag. Två tjänster på personalavdel-
ningen har avvecklats under året, samt en IT-tekniker 
i samband med överföringen av vuxenutbildningen till 
gymnasiets verksamhetsområde.

FRAMTIDEN
En översyn av kommunledningens administrativa re-

surser ska genomföras under våren och slutrapporteras 
till den 31 maj 2010. Anpassning av kommunlednings-
kontoret kommer också att ske till den nya politiska 
organisationen.

KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET
 Verksamhet Budget 2009                            Bokfört 2009                                 Budget- 

Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto avvikelse 
Kommunledning 8 722 -342 8 381 9 443 -1 428 8 015 365
Kommunledningskontoret 21 524 -2 563 18 961 19 437 -2 568 16 869 2 093
Folkhälsa 100 0 100 169 0 169 -69
Markreserv 18 -71 -52 40 -256 -216 -164
Stöd till enskild väghållning 74 0 74 0 -17 -17 57
Bidrag till enskild VA-anläggning 150 0 150 0 0 0 150
Verksamhetsledning skola 1 092 0 1 092 1 168 -196 972 120
Verksamhetsledning socialtjänst 991 0 991 1 011 -21 991 0
Summa 32 672 -2 975 29 697 31 268 -4 486 26 782 2 915

Storgatan i vinterskrud
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VERKSAMHETEN
Verksamhetsområdet omfattar alla politiska organ 

inklusive revisionen och överförmyndaren samt parti-
stödet.

EKONOMI
Den största avvikelsen gentemot budget redovisar 

överförmyndarverksamheten. 360 000 kronor finns av-
satta för ändamålet men 606 857 kronor är förbruka-
de. Underskottet är att hänföra till ökat antal ärenden 
och sämre betalningsförmåga hos klienterna. 

Kommunfullmäktige, revisionen och barn- och 
utbildningsnämnden håller sig inom sin budgetram. 
Utbildningsanslaget för förtroendevalda har i princip 
inte nyttjats under året. 

UPPFÖLJNING AV MÅL
I 2009 års kommunplan finns inget specifikt uttalat 

mål för den politiska verksamheten. En utvärdering av 
den organisationsform som infördes 2007 har genom-
förts med hjälp av kommunens tidigare revisionsbiträ-
de. Utvärderingen visade att 6 av 10 mål har uppnåtts 
och att majoriteten inte ville gå tillbaka till den gamla 
organisationen. 

VIKTIGA HÄNDELSER 2009
Kommunfullmäktige beslutade  den 24 mars 2009 

att revidera socialnämndens reglemente med bildande 
av ett socialt utskott för att hantera nämndens myndig-
hetsutövning. 3 ordinarie ledamöter med lika många 
ersättare har utsetts.

POLITISK VERKSAMHET

FRAMTIDEN
I budgetprocessen för verksamhetsåret 2010 be-

slutade fullmäktige att flytta revisionen och överför-
myndaren till budgetområdet kommunövergripande 
verksamhet.

Kommunfullmäktige har beslutat revidera nuvarande 
organisation från och med 1 januari 2011. Då av-
vecklas de nämnder som finns idag med undantag av 
Myndighetsnämnden. Tre utskott kommer att finnas 
under kommunstyrelsen och fullmäktige kommer att 
inrätta tillfälliga beredningar vid behov.

OS-medaljören Niklas Jonsson föreläste om ledarskap och 
motivation för näringslivet och kommunen

Budget 2009                            Bokfört 2009                                 Budget- 
Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto avvikelse 

4 521   -220   4 301   4 616   -192   4 423   -122   
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NÄRINGSLIVSKONTORET

VERKSAMHETEN
Näringslivskontorets ansvarsområde spänner över 

ett vitt fält av verksamheter i syfte att uppnå mål för 
kommunen vad avser befolkning, syssel sättning och 
företagande, samt den vision som gäller för kommu-
nen. Näringslivskontorets ansvarsområden är främst 
utveckling av näringsliv, landsbygd, besöksnäring/
turism, information, kommunikationer samt externt 
finansierade (ex. EU-) projekt. 

EKONOMI
Första kvartalet 2009 genomförde näringslivskon-

toret ett byte av näringslivschef. I samband med bytet 
gjordes en revidering av såväl organisationsstruktur 
som system för kommunikation. Dessutom har en nä-
ringslivsplan utarbetats. Med anledning av det interna 
arbetet som planade ut under sensommaren har inte 
alla medel investerats till fullo i utåtriktade aktiviteter. 
Däremot finns en prioritering av aktiviteter för att 
säkerställa framtida måluppfyllelse.

UPPFÖLJNING AV MÅL
Befolkningsminskningen ska inte uppgå till mer än 

50 personer under 2009. Befolkningen minskade från 
8 465 till 8387 personer, eller med totalt -78 personer 
under året. 

Antalet nystartade företag ska totalt öka med 50 
under 2009. Under perioden september 2008 – sep-
tember 2009 var antalet nystartade företag 35.

Antalet sysselsatta ska öka med 50 under 2009. 
Senaste tillgängliga statistik redovisar förändringar 
under 2007. Här framgår att sysselsättningen inom 
kommunen ökade med 18 personer till totalt 3 333 
personer (så kallad dagbefolkning). Antal sysselsatta 
inom eller utom kommunen som bor i kommunen är 
3798 personer (så kallad nattbefolkning). 961 personer 
pendlar ut från kommunen och 496 personer pendlar 
in till kommunen. 

VIKTIGA HÄNDELSER 2009
En näringslivsplan har tagits fram i samverkan med 

företagarföreningen på orten. Näringslivskontoret 
har bedrivit samt varit delaktiga i externt finansierade 
projekt som har utvecklat kommunen och regionen. 

Projekten har bedrivits inom exempelvis utveckling 
av Storforsen, kvinnligt företagande, innovationer, 
åtgärder mot långtidsarbetslöshet samt  utveckling av 
besöksnäringen. Vidare har en förstudie av möjlig-
heterna med en godsterminal i Älvsbyn genomförts. 
Projekten omsätter totalt 105 mkr. Under år 2009 
påbörjades revideringen av kommunens översiktsplan 
som färdigställs år 2010.

Älvsbyn är rankad som nr. 1 i Sverige när det gäller 
”jämställd företagarkommun”.  Inom nyföretagandet 
var kommunen ledande i länet samt placerade sig som 
nr. 43 av kommunerna i Sverige vid slutet av året. 

FRAMTIDEN
Inom näringslivskontoret bedrivs ett arbete med att 

utveckla Älvsbyn som varumärke. Vidare skickas en 
projektansökan till Tillväxtverkets strukturfond om 
en etablering av Älvsbyns Godsterminal, en viktig 
verksamhet för att säkerställa kommunens befintliga 
företags ekonomiska och miljömässiga förutsättningar 
i en allt hårdare konkurrens. Arbetet med att utforma 
en etableringsplan för nya företag fortgår under det 
kommande året. Näringslivskontoret för dessutom 
fortlöpande samtal, tillsammans med vårt kommunal-
råd, vad gäller Bolidens planer på att öppna en kop-
pargruva i Laver. Nya möten är inplanerade under det 
kommande året. 

Näringslivskontoret arbetar bland annat med nyetable-
ringar. Älvsby Källa är ett exempel

Budget 2009                            Bokfört 2009                                 Budget- 
Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto avvikelse 

8 701   -8   8 693   13 395   -5 918   7 477   1 216   
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INFORMATION

VERKSAMHETEN
I området för Information ingår ansvar för extern 

och intern information, webbplatsen www.alvsbyn.se, 
marknadsföring, turism och turistbyrån.

EKONOMI
Verksamheten har hållit sig inom ramen för sin budget.

UPPFÖLJNING AV MÅL
Kommunen har en väl fungerande informationsverk-

samhet såväl internt som till kommunens innevånare. 
Kännedom bland kommunens nyckelpersoner om inne-
hållet i kommunstyrelsens måldokument är god. Det 
finns ett behov av att förbättra övriga medarbetares och 
innevånarnas medvetenhet av mål och utveckling för 
ökad delaktighet och motivation. Extern information 
till potentiella etablerare fungerar bra. Informationen till 
potentiella inflyttare/turister fungerar bra. Utveckling av 
webbplatsen och dess tillgänglighet sker kontinuerligt.

VIKTIGA HÄNDELSER 2009
I samband med branden på Lekenskolan i Älvsbyn 

den 1 februari i år var informationsflödet extremt inten-
sivt. Den återkoppling som vi fått är att informationen i 
detta fall fick mycket väl godkänt. Under slutet av 2009 
påbörjades ett arbete med att utveckla kommunens va-
rumärke. En styrgrupp har tillsatts med representanter 
från kommunen, företagen och köpmännen. Målet är 
att ta fram en kommunikationsstrategi som bättre svarar 
mot kommunens mål och visioner. 

 Enligt ett medborgarförslag har under året anordnats 
en fototävling om Storforsenområdet. Till fototävlingen 
som pågick under hela 2009 inkom 700 bilder! Under 
juni-augusti 2009 upprättades en turistbyråfilial i Stor-
forsen. Kommunen har tillsammans med andra aktörer 
startat upp en julmarknad i Storforsen. 

    Ett samarbete mellan Älvsbyns kommun, Älvsbyns 
Köpmannaförening, Företagarna i Älvsbyn och projek-
tet Samtal för framtiden genomfördes och ett tidnings-
liknande instick i Älvsbybygdens annonsblad produce-
rades, ”Älvsbyns Nyheter”. Syftet är att stärka Älvsbyn 
som samhälle genom att berätta om positiva händelser i 
kommunen. Kommunen deltar i två projekt för att öka 
antalet besökare till fyrkantenområdet och därmed även 

till Älvsbyns kommun. Marknadsföringen i Nordnorge 
verkar ha gett resultat. De finns inte i dagsläget besöks-
statistik för 2009 men bland annat handlarna har märkt 
av en tydlig ökning av norrmän som hittar till Älvsbyns 
kommun.

Några återkommande aktiviteter; kommunens in-
formationstidning Älvsbybladet, informationsbrev till 
personalen som igångsattes under 2009, utveckling av 
kommunens webbplats, framtagning av broschyrmate-
rial om kommunen, marknadsföring i länsmedier och i 
fackpress på riksplanet, anordnande av presskonferenser 
och utskick av pressmeddelanden, intern mediarådgiv-
ning, medverkan i regionala och fyrkantsgrupperingar, 
olika utvecklingsprojekt, EU-projekt m.m.

FRAMTIDEN
Marknadsföringen ska förfinas med hjälp av den nya 

kommunikationsstrategin och intensifieras mot definie-
rade målgrupper i syfte att medverka till att kommunens 
övergripande mål uppfylls. Kommunens ledningsgrupp 
och övriga nyckelpersoner (enhetschefer m.m.) ges 
möjlighet till vidareutbildning i medieträning och PR-
skapande aktiviteter. Utveckling av e-tjänster tas fram 
av kommunens webbmastergrupp i nära dialog med 
kommunledning och politiker. Kommunens webbplats 
ska bli ett mer naturligt arbetsredskap för medarbetarna 
med ett utbud av e-tjänster som efterfrågas av medbor-
garna. Kommunens webbplats ska göras mer tillgänglig 
och lättnavigerad.

Under slutet på året var det premiär för Storforsens jul-
marknad i naturreservatet

Budget 2009                            Bokfört 2009                                 Budget- 
Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto avvikelse 

1 741   0   1 741   1 742   -5   1 737   4   
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MILJÖ – BYGG - RÄDDNING

VERKSAMHETEN
Miljö/bygg/räddning ska förebygga olyckor samt 

se till att effektiva räddningsinsatser utförs vid olyckor 
som inträffar inom kommunen. Därutöver sker kon-
troll, tillsyn och prövning bland annat enligt lagen om 
skydd mot olyckor, miljöbalken, plan- och bygglagen 
samt livsmedelslagstiftningen. 

 
Miljö/bygg/räddning bevakar kommunens intres-

sen bland annat när det gäller hälsoskydd och säker-
het, miljö, trafik, underhåll av register och kartor samt 
mark och planfrågor. Kommunfullmäktige är den som 
sätter mål och följer upp verksamhetens kvalitet.

Totalt hade miljö/bygg/räddning nio heltidsanställda 
och 39 deltidsanställda under 2009. Under sommaren 
var en praktikant anställd vid miljö- och byggkontoret 
för att arbeta med planfrågor.

EKONOMI
Miljö bygg räddning uppvisar ett underskott jämfört 

med budget om 517 tkr. Det är huvudsakligen perso-
nalkostnaderna som har varit högre än beräknat. Den 
främsta orsaken till detta är att det har varit många 
olyckor samt att miljö- och byggkontoret under som-
maren 2009 utfört planeringsuppdrag enligt uppdrag 
från kommunstyrelsen för vilket inga medel har 
avsatts. 

Positivt är att byggverksamheten i kommunen har 
kommit igång under året såväl inom Älvsbyns kom-
mun som i grannkommunerna.  

UPPFÖLJNING AV MÅL
Myndighetsnämnden ska utöver lagstadgade uppgif-

ter 2009 driva frågor som leder till ett gott liv i Älvs-
byn. Miljö- och byggkontoret har arbetat med över-
siktsplanen för att åstadkomma ett socialt, ekonomiskt 
och ekologisk uthålligt samhälle i Älvsbyn. Genom 
tillsynsverksamheten som är lagstadgad bedrivs ett fö-

rebyggande arbete för att förhindra olyckor, livsmed-
elsburen smitta och skadliga utsläpp till miljön.

Räddningstjänstens verksamhet ska bedrivas med 
bibehållen kvalitet.  Målet är svårt att följa upp. 
Jämförande statistik visar på att räddningstjänstens 
utryckningstider har varit något längre under 2009 än 
tidigare. Arbete med översyn av rutiner är påbörjat. 
Förebyggandearbetet har intensifierats under 2009. 
Räddningschefsbefattning ska finnas inom kommun-
organisationen.  Det fanns under 2009 en räddnings-
chef  som var anställd på heltid inom kommunen.

    
Arbete med detaljplaner ska inledas med behovsut-

redning senast 2009. Behovsutredning är inledd men 
inte avslutad. Förslag till två detaljplaner har arbetats 
fram under 2009 och kommer att beslutas under 2010.

    Arbete med Utredning av miljömålsstatus 2009 är 
inlett men ej avslutat.

    Introduktion av GIS i kommunens verksamheter 
påbörjas 2009. Arbetet har inte inletts då det har sak-
nats resurser att upphandla ett system som är lämpligt 
för kommunen. 

    
Satsning på kompetensutveckling - En kompetens-

försörjningsplan har tagits fram för miljö- och bygg-

Den nya översiktsplanen diskuterades flitigt i hela
kommunen under året

Budget 2009                            Bokfört 2009                                 Budget- 
Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto avvikelse 
Miljö- och byggkontoret 2 668   -150   2 518   2 956   -169   2 787   -269   
Miljö- och hälsoskydd 30 -655 -625 20 -600,6 -580,6 -44,4
Plan- och byggfrågor 250 -310 -60 308 -485 -177 117
Räddningstjänst 7303 -844 6459 7 686 -908 6 779 -320
Summa 10 251   -1 959   8 292   3 592 -2 162 8 809 -517
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verksamheten och räddningstjänsten. Två personer har 
utbildats för arbete inom räddningstjänsten. I övrigt 
har fortbildning skett av samtliga anställda. För deltids-
anställda brandmän sker utbildning och fortbildning 
huvudsakligen internt. 

Utveckla samverkan med andra kommuner inom 
5-kanten (Luleå, Boden, Piteå, Älvsbyn och Kalix) 
under 2009. Ett arbete är inlett under 2009 för att 
utforma en strategi för samverkan i framtiden inom 
miljö- och byggområdet inom fyrkanten. Femkanten-
samverkan inom räddningstjänsten utvecklas vidare 
genom införande av inre befäl som ska tjänstgöra vid 
SOS Alarm.

Investeringsplan – avsätta medel för att möjliggöra 
framtida investeringar. Planeringstid minst 10 år  En 
investeringsplan för räddningstjänsten har gjorts och 
kommer att åtföljas av årliga inköpsplaner för utrust-
ning som behövs i verksamheten men som inte är 
investeringar, till exempel datorer, larmställ och annat 
som har en begränsad livslängd.

Miljö/bygg/räddning har inte till alla delar klarat att 
uppfylla den serviceförklaring som myndighetsnämn-
den har fastlagt. På grund av en stor mängd uppdrag 
från kommunstyrelsen och hög arbetsbelastning i sam-
band med översiktsplaneringen har tillsynsverksamhe-
ten blivit lidande på så sätt att handläggningstiderna i 
vissa ärenden blivit längre.

VIKTIGA HÄNDELSER 2009
Branden vid Lekenskolan var den händelse kopp-

lad till räddningstjänstens verksamhet som fick störst 
konsekvenser för kommunen. Dels påverkade den 
räddningstjänstens verksamhet men även skolan, 
bolagen och många Älvsbybor. Arbete med förebyg-
gande insatser, främst vid skolor och äldreboenden har 
intensifierats under året. 

 
Den 1/7 2009 blev kommunen operativ tillsynsmyn-

dighet för stränder och strandskydd och nya strand-
skyddsbestämmelser trädde samtidigt i kraft. 

Miljö- och byggkontoret har deltagit i kommunens 
planering för framtidens Älvsbyn i den nya översiktspla-
nen samt energi- och klimatstrategin som ska antas av 
fullmäktige i juni 2010. 

FRAMTIDEN
Under 2010 kommer kompetensutvecklingsplaner 

att utarbetas på individnivå för att trygga kommunens 

kompetens inom samtliga områden och minska sårbar-
heten.

Sparbeting inom räddningstjänsten 2010 på 500 tkr 
innebär en kraftig minskning av resurser som innebär 
att personal kommer att behöva sägas upp. 

En helt ny plan- och bygglag är nu ute på remiss och 
kommer förmodligen att träda i kraft 2010 eller 2011. 
För kommunens del kommer uppdraget troligen att 
förändras på så sätt att kommunen ska bedriva operativ 
tillsyn enligt plan- och bygglagen. Det skulle innebära 
att en byggnadsinspektör inte kan klara att hantera hela 
den verksamhet som åligger kommunen enligt plan- och 
bygglagen. 

Arbetet med förvaltningen av vattnen inom Botten-
vikens avrinningsområde kommer att inledas på allvar 
från och med 2010. Kommunen får utökade arbetsupp-
gifter inom tillsyn av verksamheter kopplat till förvalt-
ningsplanerna och miljökvalitetsnormer för vatten. 

Det finns behov av att utföra en fördjupad översväm-
nings- och skredriskkartering längs Piteälven för att 
möjliggöra etableringar där utan att riskera att kommu-
nen måste betala skadestånd om översvämningar eller 
skred inträffar. 

Arbete pågår för att åstadkomma en ökad samverkan 
med andra kommuner inom flera områden, däribland 
räddningstjänst, livsmedelskontroll, miljötillsyn och häl-
soskyddstillsyn. Syftet är främst att säkra tillgången till 
specialistkompetens som Älvsbyns kommunen saknar 
och att höja kvaliteten på de tjänster som utförs.

Arbetet med införande av GIS fortsätter under 2010 
i samarbete med Älvsbyns Energi AB och Älvsbyns 
Fastigheter AB.

Hela Lekenskolan sett från ovan
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FÖRSKOLA

VERKSAMHETEN
Verksamheten bedrivs i 9 förskolor varav 6 finns i 

tätorten.
Belastningen på förskolan i tätorten har under året 

varit hög, men alla som anmält behov har kunnat 
erbjudas plats inom 3 månader. 

Under året har ett riktat arbete med att tydliggöra 
förskollärarens roll som övergripande pedagogiskt 
ansvarig genomförts samt riktad utbildningsinsats har 
utförts.

Arbetsmiljöverket har genomfört inspektioner vid 
kommunens förskolor. På ett par av förskolorna har 
stora förbättringsåtgärder avkrävts för att verksam-
heten skall kunna fortgå i enlighet med de direktiv 
inspektionerna angett. Barn till arbetssökande och 
föräldralediga har rätt till 15 timmars vistelse per vecka 
inom barnomsorgen. Barnantalet är högt och trots poli-
tikernas beslut om ½ platser för 15 timmarsbarnen så har 
det ändå skett överinskrivningar efter att dessa platser är 
fyllda enligt det politiska beslutet. Det ger en hög service-
nivå för dem som är i behov av förskola. Det ger dock en 
försämrad arbetsmiljö för pedagoger och redan inskrivna 
barn.

EKONOMI
Den strama hållningen till det ekonomiska läget har av 

rektorerna i förskolan givit gott utfall på verksamhetens 
resultat. Man gick in i verksamhetsåret med ett sparbeting 
på drygt 1 mkr. samtidigt som en ny resursfördelnings-
modell infördes. Detta har inneburit att en övertalighet 
har uppstått, denna process har genomförts samtidigt som 
implementeringen av ny resursfördelningsmodell skett. 
Sammantaget påvisar förskolan ett positivt resultat vilket 
tyder på ett väl genomfört arbete.  

UPPFÖLJNING AV MÅL
Arbetet med att öka andelen förskollärare i försko-

lan pågår. Verksamhetens mål är att det skall finnas 
väl utbildad personal i verksamheten. Under året har 
två specialpedagoger arbetat i förskolans verksamhet, 
utfallet har varit positivt och behovet av ytterligare 
specialister inom förskolans verksamhetsområde är 
stort. 

VIKTIGA HÄNDELSER 2009
Verksamheterna i Tvärån och Tväråselet har under 

året avslutats. Barn har erbjudits plats inom befintliga 
verksamheter i tätorten där också samtliga som sökt 
erbjudits plats. Ytterligare viktiga händelser har varit, 
som nämnts, implementeringen av en ny resursför-
delningsmodell samt hanterandet av den övertalighet 
som uppkommit inom verksamhetsområdet. Behörig-
hetspolicyns införande är ett led i att stärka kvaliteten 
inom verksamhetens område.

FRAMTIDEN
Verksamheten strävar efter att öka andelen hög-

skoleutbildad personal samt att öka tillgången på 
specialpedagoger i verksamheten. Under året har två 
förskollärare på eget initiativ valt att påbörja studier 
mot specialpedagog. Denna kompetenshöjning är 
nödvändig för att kvalitetssäkra förskolans verksamhet. 
Inom förskolan fortsätter arbetet med ”Kvalitet i för-
skolan” 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.

Luciatåg på Stigens förskola

Budget 2009                            Bokfört 2009                                 Budget- 
Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto avvikelse 

33 260   -6 028   27 232   33 292   -6 348   26 943   289   
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GRUNDSKOLA

VERKSAMHETEN
Verksamheten bedrivs inom fyra grundskoleenheter 

varav en i centralorten.

En långsiktig skolutvecklingsplan har utarbetats 
och implementerats . Underlaget kommer att ligga till 
grund för utvecklingsarbetet inom grundskolan de 
närmaste åren.

En åtgärdsplan för att säkerställa måluppfyllelsen 
i grundskolan har implementerats. Detta i syfte att 
identifiera och kunna förbättra elevernas resultat i 
grundskolan såväl kunskapsmässigt som i ett nationellt 
jämförelseperspektiv. Arbetet med lokal pedagogisk 
planering (LPP) har under året genomförts vid samt-
liga skolenheter. 

Implementering av mål i årskurs 3 har genomförts 
under året med arbetsgrupper innehållande personal 
från kommunens grundskolor. Läsa, skriva, räkna 
projekt har under höstterminen startats och kommer 
att pågå under kommande läsår. 

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

EKONOMI
Underskottet beror på att medel för SFI inte tillförts 

verksamheten. Ett rektorsområde uppvisar negativa 
siffror. Åtgärder med att vända trenden har genom-
förts och trenden avstannade under årets senare del. 

UPPFÖLJNING AV MÅL
Arbetet med att höja meritvärde ≥ 210 pågår och 

tyngdpunkt har lagts vid att skapa förutsättningar 
särskilt för pojkar att nå högre måluppfyllelse och så-
ledes högre meritvärde. Målet är ej uppnått i sin helhet 
under året. 

VIKTIGA HÄNDELSER 2009
I början av året drabbades en av grundskolorna 

i centralorten av en brand vilket fick till följd att 
verksamheten fick styras om till en av de nedlagda 
skolenheterna. Branden har påverkat såväl elever som 
personal stort under året och mycket arbete har lagts 
vid att försöka anpassa lokalytor, elever och personal 
till att fungera med så små störningar som möjligt.

Behörighetspolicyns införande är ett led i att stärka 
kvaliteten inom verksamhetens område. En följd av 
detta har varit att ett antal personer utan formell behö-
righet har sagts upp. 

FRAMTIDEN
Arbetet med framgångsrika skolor är prioriterat 

inom verksamhetsområdet. Quadriceps och PESOK 
är viktiga verktyg i arbetet med att skapa framgångs-
rika skolor i Älvsbyns kommun. Utveckling av styr-
ning och ledningsprocesserna pågår och till grund för 
detta ligger bland annat skolkompassens utvärdering. 
Målet med vårt framtidsarbete är att skapa en skola för 
framtiden med meritvärden ≥ 210. En minskning av 
antalet elever i grundskolan och gymnasieskolan sker 
under de närmaste åren. Förändringen kommer på sikt 
att kräva en anpassning av verksamheten.

Niornas återkommande teaterprojekt

Budget 2009                            Bokfört 2009                                 Budget- 
Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto avvikelse 

79 924   -3 778   76 146   82 446   -6 205   76 241   -95   
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GYMNASIESKOLA

VERKSAMHETEN
Verksamheten bedrivs inom Älvsbyns gymnasieskola 

som har nio olika program.

Fortsatta utvecklingsprojekt inom internationalise-
ring, IT, kultur, idrott och företagande ger utveckling 
och profil vid Älvsbyns gymnasium.

För att långsiktigt säkerställa ett elevunderlag måste 
programutbudet ses över, konkurrensfördelar lyftas 
fram och marknadsföras. Marknadsföringen handlar 
till stor del om en intern marknadsföring. Vi måste yt-
terligare synliggöra vårt gymnasium och lyfta fram de 
kvaliteter som det har. 

EKONOMI
Gymnasieskolan visar ett underskott på 5,4 mkr. 

Älvsbyns gymnasieskola som sådan påvisar dock ett 
resultat i balans. 2,9 mkr av underskottet avser kostna-
der för interkommunala ersättningar och elevresor när 
elever går gymnasieutbildning i andra kommuner eller 
vid fristående gymnasieskolor. Dessutom uppvisar 
uppdragsutbildning ett underskott på 0,6 mkr. 

Kostnaderna som är gymnasierelaterade i kommu-
nen var under året dryga 5 mkr. Dessa kostnader har 
inte något att göra med själva driftandet av Älvsbyns 
gymnasieskola. 

UPPFÖLJNING AV MÅL
2009 var antalet förstaårselever vid gymnasieskolan 

märkbart högre än tidigare år. Ökningen kan främst 
spåras till att antalet elever vid idrottsinriktningarna 
varit fler än tidigare år. Målet med att antalet elever 
från Älvsbyns kommun ska vara minst 60% har ej 
uppnåtts. Trots förstärkning avseende marknadsföring 
och information till grundskoleelever har endast 50 
% av avgångseleverna valt studier vid kommunens 
gymnasieskola. Detta är dock en ökning från föregå-
ende år med 2 %. Måluppfyllelsen för UF-företagen är 
uppnådd med ett gott resultat. 

VIKTIGA HÄNDELSER 2009
Införandet av behörighetspolicyn i kommunen med 

syfte att stärka kvaliteten i verksamheten har inneburit 
vissa förändringar inom personalen, bland annat att 
ett antal personer utan formell behörighet har sagts 
upp. Vuxenutbildningen har tillförts gymnasieskolans 
verksamhetsområde vilket inneburit en kostnadsef-
fektivisering likväl som en kvalitetshöjning av vuxenut-
bildningen i kommunen. Under höstterminen beslu-
tades om nollintag på Barn och Fritid samt Estetiska 
programmet.

FRAMTIDEN
Hösten 2011 implementeras förhoppningsvis den 

nya gymnasiereformen (gy 11). Samma höst planeras 
start av nytt gymnasieprogram, Hotell och turism. 
Dessutom kommer IV-programmet att anpassas till gy 
11 och dess nya förutsättningar.  

En omfattande marknadsföring för att kommu-
nens elever ska välja Älvsbyns gymnasium har startat 
med målet att öka antalet elever vid gymnasieskolan. 
Samma gäller rekrytering av idrottselever samt elever 
till Hotell och Turism programmet. En satsning på 
svenska som andraspråk-kompetens bland lärarna är 
startad för att kunna möta behovet.

Besök från vänorten Monchegorsk i Ryssland

Budget 2009                            Bokfört 2009                                 Budget- 
Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto avvikelse 

47 796   -3 880   43 916   53 652   -4 365   49 287   -5 371   



42 43

ÄLDREOMSORGEN

VERKSAMHETEN
Kommunen ska verka för att äldre människor får 

möjlighet att leva och bo självständigt och under 
trygga förhållanden och med respekt för deras självbe-
stämmande och integritet.

EKONOMI
Trots ett mycket stort sparbeting har äldreomsorgen 

tack vare ett mycket gott arbete av samtlig personal 
lyckats hålla sin budget.

UPPFÖLJNING AV MÅL
Öka antalet elever i omvårdnadsprogrammet med 

fyra stycken.
Genom att marknadsföra verksamheten på olika sätt 

har vi nått målet med god marginal!

VIKTIGA HÄNDELSER 2009
Äldreomsorgen ålades att minska kostnaderna med 

5 milj kr över två år. Detta har genomförts genom att 
i första hand sänka personaltätheten på våra särskilda 
boenden. Kommunstyrelsen beslutade också att verk-
samhetsutvecklaren skulle avvecklas, vilket har skett.

På prov har vi förändrat organisationen av hemtjäns-
tens ledning. Sedan april månad arbetar verksamheten 
utifrån beställare/utförarmodellen. Förändringen ska 
utvärderas under våren 2010 för att eventuellt perma-
nentas.

Representanter från arbetsledningen har under 1½ 
år deltagit i ett rikstäckande nätverk ”Salutogent syn-
sätt”.  Vår intention är att implementera detta arbets-
sätt i verksamheten under den närmaste tiden.

FRAMTIDEN
Den stora utmaningen är att se över strukturen för 

olika boendeformer.  Vi arbetar för att öka trivseln och 
tryggheten för våra pensionärer. Vi arbetar också för 
att minska kötiden till våra boenden.

För att kunna utveckla demensvården i kommunen 
står en demensutvecklare högt på önskelistan.

I Älvsbyn finns goda möjligheter till en naturnära ålderdom

Budget 2009                            Bokfört 2009                                 Budget- 
Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto avvikelse 

105 017   -12 509   92 508   130 022   -37 631   92 391   117   
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OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE

VERKSAMHETEN
Omsorgen om funktionshindrade utför flera olika 

insatser enligt Lagen om stöd och service och Social-
tjänstlagen. Insatserna utgår från den enskildes behov 
och planeras och utvärderas i en arbetsplan.

EKONOMI
Verksamheten har förbrukat 97 % av budgeterade 

medel. Detta måste anses som ett mycket gott resultat. 
Verksamheten är svårbudgeterad eftersom nya brukare 
tillkommer under året och kommunen har kostnader 
för dessa.

UPPFÖLJNING AV MÅL
Minst 30 % ur gruppen psykiskt funktionshindrade 

skall ha tillgång till någon form av kontinuerlig sys-
selsättning. Det är svårt att bedöma måluppfyllelsen 
eftersom det finns ett stort mörkertal.

Personer med autism skall ha tillgång till anpassat 
boende av god kvalitet. Målet är inte uppnått.

Målet att öka antalet elever i omvårdnadsprogram-
met med fyra stycken är uppnått med god marginal!

VIKTIGA HÄNDELSER 2009
Kommunstyrelsen beslutade att verksamhetens 

budget skulle minska med 1 miljon kronor över två 
år. Beslutet är verkställt Kommunstyrelsen beslutade 
också att verksamhetsutvecklaren skulle avvecklas, 
vilket också skett.

Verksamheten med anhörigstöd har kunnat utveck-
las under året. Det finns ett stort behov av stöd till 
anhöriga för dessa medborgare.

FRAMTIDEN
Autistgruppen har flyttat sin verksamhet till dagcen-

ter. 
Kommunen har ansvar att sörja för boende och sys-

selsättning för människor med psykiatriproblematik. 
Vi har under hösten bildat en arbetsgrupp, som ska 
se över organisation och innehåll för människor med 
psykiatriproblem.

Storforsens naturreservat är till stora delar anpassat för 
funktionshindrade

Budget 2009                            Bokfört 2009                                 Budget- 
Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto avvikelse 

60 010   -24 945   35 065   64 376   -30 325   34 051   1 014   



44 45

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

VERKSAMHETEN
Samhället har det grundläggande ansvaret för män-

niskors välfärd. Människor ska kunna lita på att sam-
hällets insatser finns när de behöver hjälp för att leva 
ett värdigt liv. Individ- och familjeomsorgen i Älvsbyn 
är en del av kommunens verksamhet för att uppfylla 
detta mål.

EKONOMI
Individ- och familjeomsorgens visar totalt en bud-

getavvikelse på 0,3 mkr. Den största negativa avvikel-
sen på 1,3 mkr står flyktingmottagningen för. Positiva 
budgetavvikelser återfinns inom familjehem och 
institutionsvård samt försörjningsstöd. Dessa uppgår 
totalt till 1,3 mkr. Vidare visar budgeten för arbete och 
integration ett överskott på 0,9 mkr då verksamheten 
inte startades förrän oktober.

UPPFÖLJNING AV MÅL
Alla ungdomar som finns hos IFO:n skall ha indivi-

duella utvecklingsplaner. Detta mål är i det närmaste 
uppfyllt!

VIKTIGA HÄNDELSER 2009
Under 2009 förändrades organisationen av Indi-

vid-  och familjeomsorgen. Verksamheten delades i 
Barn- och familjeenheten och Enheten för Arbete och 
Integration. Syftet med förändringen var att kunna 
använda resurserna på ett bättre sätt och därmed möta 
kommunens medborgare bättre.

FRAMTIDEN
Enheten för Arbete och Integration kommer att 

arbeta aktivt med att hjälpa arbetslösa att hitta någon 
form av sysselsättning. Arbetet kommer naturligtvis 
att ske i nära samarbete med Arbetsförmedlingen. En 
annan viktig uppgift är att tillsammans med Migra-
tionsverket och andra aktörer hitta former så att ”nya 
svenska” kan stanna i kommunen. Det är också viktigt 
att hitta samarbetsformer med landstinget inte minst 
när det gäller att tidigt kunna hjälpa människor med 
missbruksproblem.

Målet med Barn- och familjeenheten är att samordna 
resurser för att kunna möta barn och familjer i ett ti-
digt skede. Om vi kan ha en dialog med föräldrar, som 
behöver stöd i föräldrarollen och barn i behov av stöd 
så undviker vi både ohälsa för de enskilda individerna 
och kostnader för kommunen. Enheten består av de 
socialsekreterare, som tidigare har arbetat med barn- 
och familjeärenden inom Individ- och familjeomsor-
gen och skolhälsovården.  

Fridfullt fiske vid Piteälvens strand

Budget 2009                            Bokfört 2009                                 Budget- 
Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto avvikelse 

19 496   -2 820   16 676   23 473   -7 054   16 419   257   
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KOSTVERKSAMHET

VERKSAMHETEN
Kostverksamheten i Älvsbyns kommun består av 19 

kök och är indelad i tre budgetområden;
• Restaurang Fluxen: tillagningskök för särskilda 

boenden, hemtjänst och dagverksamheter, även 
lunchrestaurang för allmänheten

• Skolkök: 2 tillagningskök och 6 mottagningskök
• Förskolekök: 3 tillagningskök och 7 mottag-

ningskök
Inom kostverksamheten arbetar 46 tillsvidarean-

ställda fördelat på 2 kokerskor/husmor, 9 kockar/
kokerskor och 35 ekonomibiträden.

EKONOMI
Utfall hela Kostverksamheten:  +126 100:-
Restaurang Fluxen:  -303 500:-
Skolkök:  -63 900:-
Förskolekök:  +493 500:-

Verksamheten visar ett överskott då uppsägningar 
gjordes efter halvårsskiftet och dessa besparingar 
inte budgeterats förrän på 2010. Restaurang Fluxen 
uppvisar ett underskott på 0,3 mkr främst beroende på 
kostnader efter inspektion av Arbetsmiljöverket (totalt 
ca 60 000:-), inköp av ny skurmaskin (ca 30 000:-) samt 
många och dyra reparationer. Vikariekostnaden är ock-
så relativt hög. Vikarier tas in under den 8 veckor långa 
semesterperioden. Verksamheten är igång 365 dagar 
om året vilket innebär ett stort personalbehov men 
också stort slitage på maskiner och inventarier (stora 
kostnader för reparationer). Livsmedelskostnaderna 
har ökat dramatiskt de senaste åren vilket naturligtvis 
bidrar till det negativa resultatet.

UPPFÖLJNING AV MÅL
Den grundläggande målsättningen för hela verksam-

heten är att tillgodose behovet av vällagad, näringsrik-
tig och varierad kost till förskole- och skolbarn, äldre 
och övriga. De som har särskilda behov får också 
särskilt anpassad kost (t ex vid allergier). 

VIKTIGA HÄNDELSER 2009
Branden på Lekenskolan innebar att elever och 

personal tappade sin gamla ”arbetsplats”. Gamla 

Bäckskolan startades upp och där finns tyvärr ingen 
matsal vilket gör att alla elever nu äter på Parkskolan. 
Detta innebär ett stort tryck under de få timmar som 
lunchen serveras. En förändring (ombyggnation) av 
lunchserveringen till sk ”barservering” är genomförd 
under senare delen av höstterminen. Förhoppningen 
är att detta ska förbättra arbetsmiljön för såväl köks-
personal som elever och annan personal, bland annat 
genom mindre spring, mindre disk och varmare mat.

Under 2008 togs flertalet politiska beslut om be-
sparingar, t ex nedläggning av Tväråns förskola samt 
Tväråsels skola och förskola. För kostverksamheten 
gjorde det att två tjänster om vardera 87,5% försvann. I 
Tvärån en kokersketjänst och i Tväråsel en ekonomibi-
trädestjänst. Beslut om neddragningar inom olika verk-
samheter togs också vilket för oss innebar uppsägningar 
av flertalet ekonomibiträden samt många förflyttningar. 
Omplacerad personal från barnomsorgen har introdu-
cerats i en för dem helt ny verksamhet.

FRAMTIDEN
I mars 2010 kommer all omplacerad personal inom 

Kostverksamheten att få utbildning inom Livsmedels-
hygien. Det är idag ett krav att alla som på något sätt 
arbetar med livsmedel ska ha kunskaper inom området. 
En behörighetspolicy för Kostverksamheten är skriven 
och tanken är att den ska börja gälla under 2010. Under 
2010 ska också en kostpolicy utarbetas och färdigställas. 
Den ska innehålla all information om verksamheten.

Restaurang Fluxen med dess 160 sittplatser erbjuder
bland annat två olika rätter husmanskost dagligen

Budget 2009                            Bokfört 2009                                 Budget- 
Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto avvikelse 

23 346   -9 456   13 890   22 971   -9 208   13 764   126   
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KULTURVERKSAMHET

VERKSAMHETEN
Fritid & Kultur har sin bas i biblioteksverksamhe-

ten och där ingår (förutom fritid och ungdom som 
särredovisas) kulturverksamhet, bibliotek, konsument-
verksamhet och studieförbund. Enheten har kom-
munkontakten mot länsinstitutionerna så som teatrar, 
museet, biblioteket, och övriga regionala enheter inom 
området.

EKONOMI
Ekonomiskt redovisas ett mindre överskott bero-

ende på att skapande skola pengar inte har nyttjas fullt 
ut.

UPPFÖLJNING AV MÅL
Biblioteket har under året fortsatt satsningen på nya 

medier. Bland annat har ljudböcker kunna köpas in i 
många titlar. Även bok och band på ungdomsavdel-
ningen har fått ett rejält tillskott. Spel har också börjat 
att köpas in för att kunna användas på ungdomsavdel-
ningen. 

Alla kommunbibliotek i Norrbotten är sedan några 
år delaktiga i Maracas projektet. Projektet fortsätter att 
arbeta mot ett gemensamt bibliotek i länet 2013. Det 
innebär en samordning av bland annat server, webb-
plats, lånekort, katalog etc.   

VIKTIGA HÄNDELSER 2009
Under 2009 så beslutas att frivilliga kommunala 

musikundervisningen skulle avvecklas. Beslutet har 
under året skapat en viss turbulens i kulturlivet. Gamla 
inkörda rutiner och arbetssätt omprövas.

FRAMTIDEN
Utmaningen 2010 och framåt är att finna nya former 

för barn & ungdoms kulturella utveckling  inom mu-
sik, dans, teater etc. genom samarbete med bland annat 
studieförbund och andra aktörer inom kulturområdet.

Brolle ger järnet vid den numera årligt återkommande 
Diggiloo-konserten på Storforsens utescen

Budget 2009                            Bokfört 2009                                 Budget- 
Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto avvikelse 

4 291   0   4 291   4 176   130   4 047   244   
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FRITIDSVERKSAMHET

VERKSAMHETEN
Fritid & Kultur tillhandahåller kommunala anlägg-

ningar till föreningslivet med nolltaxa, dvs. bidragsbe-
rättigade föreningar får nyttja kommunala anläggning-
ar utan avgift. Bidragsgivning, stöd och länsfunktioner 
tillhandahålls genom enheten. Spontana ungdoms-
pengar s.k. PUMA förmedlas genom Fritid & Kultur. 
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken genomfördes 
tillsammans med Ungdomsstyrelsen under hösten med 
åk 9 och gymnasiet. Ungdomsgårdens drift sköts av 
Älvsby IF Fotboll.

EKONOMI
Kulturverksamheten visar ett budgetöverskott på 

0,2 mkr på grund av att medel för Skapande skola inte 
nyttjats fullt ut.

Fritidsverksamheten visar ett mindre överskott (32 
tkr). Dock återfinns här kostnader på 0,2 mkr som 
skulle ha belastat andra verksamhetsramar.

UPPFÖLJNING AV MÅL
Utvärderingen av fritids- och kulturnämndes styr-

kort och även den strategiska planen för 2009 är svår 
att göra eftersom prioriterade mål till stor del handlar 
om Kanis och Lomtjärnsparken. Områdena ligger 
under fastighetsbolaget. PUMA anslaget som ska gå 
till  spontanaktiviteter för ungdomar fick en rejäl skjuts 
i och med sommarröjsprojektet. Projektet gick ut på 
att en grupp flickor ville erbjuda ett arrangemang i 
Lomtjärnsparken i stället för Rallarsvängen. Flickorna 
arbetade med stöd av Fritid & Kultur och ABF fram 
en heldag i parken med aktiviteter som lekar, tävlingar 
och musik för hela familjen. Ett mycket uppskattat 
arrangemang! 

VIKTIGA HÄNDELSER 2009
På grund av att entreprenören inte höll avtalade 

öppentider för Nyfors pool sades avtalet upp under 
augusti 2009.

FRAMTIDEN
Mötesplatser för ungdomar behöver flexibilitet och 

nytänkande eftersom en traditionell ungomsgårds-
verksamhet inte tilltalar det större flertalet ungdomar. 
Bland annat så finns ett stort behov av repetitionsloka-
ler för musikgrupper.  

På Älvsbyns sportflygfält råder det full aktivitet sommartid

Budget 2009                            Bokfört 2009                                 Budget- 
Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto avvikelse 

3 162   -120   3 042   3 027   -18   3 010   32   
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GATU-, VA- OCH RENHÅLLNINGSVERKSAMHET

VERKSAMHETEN
Kommunen är väghållare inom detaljplanelagda om-

råden vilket innebär att kommunen äger och ansvarar 
för drift och underhåll av gator och vägar. Älvsbyns 
Energi AB svarar på uppdrag av kommunen för drif-
ten av gator och vägar. För detta erhåller bolaget en 
årlig driftersättning. 

När det gäller VA-verksamheten har kommunen 
fattat beslut om att överlåta hela VA-nätet till Älvsbyns 
Energi AB. Älvsbyns Energi AB svarar på uppdrag av 
kommunen även för renhållningsverksamheten. Verk-
samheten ska vara avgiftsfinansierad, och taxor och 
avgifter utgör ersättning för bolagets åtagande. 

Kvalitén och omfattningen av bolagets uppdrag 
regleras i årliga ägardirektiv. 

För mera information om verksamhetsområdena 
hänvisas också till Älvsbyns Energi AB:s   verksam-
hetsberättelse.

 
EKONOMI

Budgetramen för gator och vägar har varit oföränd-
rad under flera år. I samband med bokslutet har över-
enskommelse gjorts med energibolaget om reglering 
av uppdragsersättningen för år 2009. Överlåtelsen av 
VA-nätet är inte helt slutförd. 

VIKTIGA HÄNDELSER 2009
Bland viktiga händelser inom budgetområdet kan 

förutom överlåtelsen av VA-nätet också nämnas att en-
ergibolaget byggt om taket på reningsverket i Älvsbyn 
och påbörjat byggnationen av en ny återvinningscen-
tral. 

 
FRAMTIDEN

Älvsbyns Energi AB kommer även att ta över det 
kommunala belysningsnätet, där successivt utbyte av 
armaturer kommer att ske under de närmaste åren. 
Omfattande investeringar i VA-nätet kommer också att 
behöva göras. 

Kommunen har fattat beslut om att överlåta hela
VA-nätet till Älvsbyns Energi AB

Budget 2009                            Bokfört 2009                                 Budget- 
Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto avvikelse 

18 820   -7 750   11 070   15 896   -2 370   13 526   -2 457   
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FASTIGHETSDRIFT

VERKSAMHETEN
Drift och underhåll av kommunens fastighetsbe-

stånd, parker och fritidsanläggningar sköts på upp-
drag av kommunen av det helägda bolaget Älvsbyns 
Fastigheter AB. Bolaget ansvarar också för lokalvården 
i de flesta av kommunens fastigheter. Under år 2009 
har bolaget också haft hand om kommunens inköps-
verksamhet.

Älvsbyns Fastigheter AB erhåller en årlig driftersätt-
ning för sitt uppdrag.

Kvalitén och omfattningen av bolagets uppdrag 
regleras i årliga ägardirektiv.

För mera information om verksamhetsområdena 
hänvisas också till Älvsbyns Fastigheter AB:s verksam-
hetsberättelse.

 
EKONOMI

Underskottet för verksamhetsområdet har dels att 
göra med högre kostnader för externa hyror, dels med 
ökade kapitaltjänstkostnader för park- och fritidsan-
läggningar. 

VIKTIGA HÄNDELSER 2009
Investeringar under året har bl.a. gjorts i ny styr- och 

ventilationsanläggning i fastigheten Ugglan (särskilt 
boende och vårdcentral). Konvertering till fjärrvärme 
har gjorts i några fastigheter. I februari brann Leken-
skolan ned till grunden och ett omfattande arbete med 
att iordningställa ersättningslokaler fick inledas. 

Fortsatt upprustning av parker och fritidsanlägg-
ningar har också gjorts under året.

FRAMTIDEN
Beslut har fattats om att bygga en ny skola som 

ersättning för den branddrabbade Lekenskolan. 

Fiske vid Lomtjärn i centrala Älvsbyn

Budget 2009                            Bokfört 2009                                 Budget- 
Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto avvikelse 

55 252   -7 800   47 452   57 737   -9 084   48 653   -1 201   
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VUXENUTBILDNING

VERKSAMHETEN
Verksamheten genomgick en organisationsföränd-

ring under 2009. Organisatoriskt ingår verksamheten 
nu under gymnasieskolan. Sedan 1/7 2009 budgeteras 
1,6 mkr på årsbasis till vuxenutbildning. Ett större 
antal gymnasielärare med olika behörigheter delar på 
ca 3 lärartjänster för att tillgodose ett brett utbud för 
vuxenstuderande.

EKONOMI
Det uppkomna underskottet kan hänföras till av-

vecklingen av verksamheten i dess tidigare form. 

VIKTIGA HÄNDELSER 2009
From den 1/7-2009 övergick vuxenutbildningen  till 

att organiseras tillsammans med Älvsbyns gymnasium.

Under året flyttades vuxenutbildningens organisation från 
näringslivskontoret till Älvsbyns gymnasium

Budget 2009                            Bokfört 2009                                 Budget- 
Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto avvikelse 

4 487   -1 219   3 268   6 263   -2 209   4 054   -786   
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ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB
Styrelseordförande :         Bill Nilsson 
Verkställande direktör:    Magnus Nordström

   
 2009 2008

Rörelsens intäkter 
Rörelsens kostnader -41 -15
Rörelseresultat -41  -15
Finansnetto    3   27
Res efter finansiella poster -38   12
Årets resultat -38   12
Balansomslutning 4 871 4 921

VERKSAMHETEN
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 kom-
munen bedriver i bolagsform.

Antalet styrelseledamöter är 13 och utgörs av kom-
munstyrelsens ledamöter. Bolaget har ingen egen 
anställd personal utan samverkar med Älvsbyns kom-
muns 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 verksam-
het 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 beskaffen-

het innan bolaget fattar beslut. 

Enligt direktiv från kommunfullmäktige är Älvsbyns 
kommunföretags viktigaste uppgifter bland annat att

Äga och förvalta kommunens långsiktiga aktiein-
nehav

Utse ombud till bolagsstämmor i dotterbolag
Utfärda instruktioner till ombud inför bolagsstäm-

mor
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.

EKONOMI
Årets resultat för moderbolaget Älvsbyns Kommun-

företag AB uppgår till – 38 tkr. 

FRAMTIDEN
Bolaget kommer att fortsätta utvecklingen av den 

interna styrningen och uppföljningen av de bolag som 
ägs direkt och indirekt av Älvsbyns kommun. Upp-
giften blir allt viktigare eftersom en stor del av kom-
munens tidigare tekniska verksamhet från och med år 
2007 ombesörjs av de två helägda dotterbolagen.

Älvsbyns kommunhus
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ÄLVSBYNS ENERGI AB
Styrelseordförande: Bo Johansson
Verkställande direktör: Jan Sipola

                       
 2009 2008

Rörelsens intäkter 73 784 65 380
Rörelsens kostnader -57 021 -51 268
Avskrivningar -10 193 -9 662
Rörelseresultat 6 570 4 450
Finansnetto -3 872 -8 809
Res efter finansiella poster 2698 -4 360
Bokslutsdispositioner -1 820 4 360      
Resultat före skatt 878 0
Skatt på årets resultat -155 -66
Årets resultat 723 -66
Balansomslutning 218 222 214 918

VERKSAMHETEN
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Älvsbyns Kom-

munföretag 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.

VIKTIGA HÄNDELSER 2009

Energiförsäljningen
Under verksamhetsåret har energiförsäljningen 

uppgått till 70 851 ( 71 501 ) MWh. Försäljningen till 
Älvsbyhus utgjorde 19 542 (18 417) MWh eller 27,6 
(25,8 ) % av total försäljning. Villaförsäljningen för år 
2009 utgjorde 30,9 (30,3)% av total försäljning.

Antalet abonnenter ökade under året med 12 (94) 
villor. Färdig värme omfattande 964 (1 148) MWh 
levereras till f  d Vägverkets lokaler och till skolan i 
Vidsel. 

År 2009 var 7,0 (8,9) % varmare än normalåret. Året 
inleddes normalkallt och avslutades med en varm höst, 
åtföljd av varma november och december månader.

Elproduktionen uppgick till 10 866 (9 993) MWh. 
Elleveranserna hanteras av Bergen Energi. 

Debiteringssystemet för fjärrvärme har haft ett fler-
tal störningar under året. 

Taxor, bränsle
Fjärrvärmetaxan har höjts med 6 öre/kWh från 1 

oktober 2009. Föregående år höjdes taxan med 4 öre/
kWh från årsskiftet. Älvsbyn har ett mycket attraktivt 
fjärrvärmepris bland de fjärrvärmeföretag som inte 
har möjlighet att nyttja spillvärme eller avfallsförbrän-
ning.

Av energiförbrukningen under året utgjordes 98,9 
(98,8) % av flis samt bark/spån och enbart 1,1 (1,2) 
% av olja. Skolan i Vidsel och f.d. Vägverkets lokaler i 
Älvsbyn har pelletsuppvärmning.

Driften
Genomförda intrimningar av Kraftvärmepannan 

har medfört en jämn och bra drift under året. Elpro-
duktionen har varit mycket stabil. Detta avspeglas 
även i övertidsersättningarna som minskat till 72 % av 
föregående år.

Den gamla fastbränsleanläggningen har genom det 
förebyggande underhållet fungerat bra. 

Askskruven inklusive multicyklonen är årliga under-
hållsobjekt. Under vintern påkallades akuta byten av 
inmatningsskruvarna.

Distributionsnätet har haft planerat förebyggande 
underhåll och är i bra skick. 

Investeringar
Fjärrvärmenätet är utbyggt i sin helhet inom tätor-

ten. Övrabyn och Norrabyn ligger utanför planerat 
område. Vid avslutande av 2008 års etapp anslöts 12 
villor ytterligare genom förtätningar vid befintliga 
kulvertar. Fjärrvärmecentralerna på Älvsbyvärken och 
Älvåkra IP är avyttrade till Älvsbyns kommun.

Älvsbyns Energis fjärrvärmeanläggning
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Kommunalteknik 
Vi utför ett omfattande underhållsarbete av gator, 

ledningsnät samt vatten- och reningsverk i egen regi. 
Akutreparationer på VA-nätet har minskat jämfört 
med tidigare år. Datorisering av VA-verk och pumpsta-
tioner pågår enligt intern plan.

Investeringar
Både VA- och renhållningstaxan indexeras årligen. 

Snöröjning och renhållning köps in på entreprenad. 
Utfallet med den nya renhållningsentreprenören är 
både ekonomiskt och servicemässigt mycket gott. 
Snöröjningsavtalet 2006-2010 är uppbyggt med samma 
årliga belopp och snöröjningsinsats. Även den innehål-
ler en indexering. 

Vid reningsverket i Vistträsk har en markvär-
mepump installerats. Fasader och tak är utbytta på 
reningsverket i Älvsbyn. Investeringar har utförts i 
egen regi med nya avloppsledningar i Nybyn, utbyte 
av uttjänta galv-ledningar för vatten i Vidsel samt ny 
tryckstegringsstation i Vidsel för delen mot Arctic 
Falls. 

EKONOMI
Normalårskorrigerad försåld mängd energi mins-

kade med - 4,6 ( + 14,7) %. Lågkonjunkturen kan 
ha medfört minskad energianvändning. År 2009 var 
återigen ett betydligt varmare år än normalåret 93,0 
(91,1) %. Budget för bedömd produktion var lagd på 
95 % av normalåret. Barkinblandning har varit stor 
och oljeförbrukningen var fortsatt låg med 1,12 % av 
totala tillförda bränslet.

Planerat och akut underhåll på produktionsanlägg-
ningarna och nät (främst VA-nätet) har ökat till 2 020 
( 1 205) tkr. 

De långfristiga skulderna uppgår till 170 Mkr, samt-
liga placerade hos Kommuninvest. 

Byggnationerna av vattenledningar för Älvsby källa 
(-08), VA-ledningar i Nybyn samt nyanläggning av vat-
tenledningar av PEM, ersätter galv-ledningar, i Vidsel 
och slutförandet av fjärrvärme etapp 2008 belastar 
koncernkrediten med 19,9 Mkr.

Bränslelagret är stort och uppgår till 5 343 (3 843) 
tkr för biobränsle, medan oljelagret är på 1 373 (1 415) 
tkr. Fjärrvärmen har genererat en vinst på 2 160 (- 3 
802) tkr . 

Förlikning nåddes med entreprenören för kraft-
värmepannan och av vinsten för år 2009 hänförs 

3 900 tkr till återföring av investerade medel för kraft-
värmepannan. Lågkonjunkturen medförde att bräns-
lemarknaden var orolig under senvintern. Taxejuste-
ringen för fjärrvärmen trädde ikraft 1 oktober p.g.a. 
Fjärrvärmelagens tillkomst.

VA- verksamheten redovisar ett nollresultat. Anlägg-
ningsarbeten i egen regi har utförts med en intäkt av 1 
813 (745) tkr under året fördelat på VA- och gatuverk-
samheten. Den skattefinansierade gatuverksamheten 
har ett underskott på 1 460 (1522) tkr. Underskottet 
täcks av ägaren till ett redovisat underskott på 90 tkr. 
Renhållningsverksamheten har ett överskott om 628 
(- 617) tkr. Överskottet hänförs i första hand till ökade 
intäkter restavfall, försäkringsmedel, från branden på 
Lekenskolan.

 
Miljöpåverkan

Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt 
Miljöbalken. Tillståndet avser drift av hetvatten central 
på totalt 44 MW inom Altuna Industriområde från 
2005-10-31. Tillståndsplikt gäller även för reningsver-
ket i Älvsbyn och anmälningsplikt återvinningscentra-
len i Korsträsk. 

De nya miljökraven från 2008 för reningsverket 
innehålls med god marginal avseende BOD7 och 
fosfor.

Fastbränsleanläggningens utsläpp till luft är mindre 
än 25 % av koncessionsvillkoren för stoftutsläpp avse-
ende den gamla fastbränslepannan. Den nya kraftvär-
mepannan har både elektrofilter och rökgaskonden-
sering installerad. Stoftutsläppen är mindre än 4 % av 
vad koncessionen medger. Utsläppen av kväveoxider 
är mindre än snittet för deklarationspliktiga anlägg-
ningar i Sverige vilket renderar i återbäring på 104 tkr. 
Askan har återförts till naturen som växtetablerings-
material genom inblandning med slam. 

FRAMTIDEN 
Reinvestering i Vidsels vattennät slutförs avseende 

galv-ledningar år 2010. Delar av Vistträsks vattennät 
byggs om liksom nytt tryckavlopp från Vistträsk by för 
anslutning till avloppsnätet i Vistträsk. Nya vattenled-
ningar för Övrabyn och Björkgatan i centrum utreds.

Krisberedskapen för vatten- och värmeförsörjning 
för Älvsbyn påbörjas inklusive HACCP.

Investeringsplan antagen i oktober 2008 för VA-
verksamheten följer uppgjord plan.

Etapp 1 av 3 för nya Återvinningscentralen ovanför 
värmeverket slutförs under augusti månad
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 2009 2008 2007 2006 2005
Abonnerad effekt (MW) 27,4 27,2 23,6 19,5 18,0
Antal abonenner 1 066 1 054 960 759 560
-därav villor 937 925 834 640 442
Försåld energi exkl 
Älvsbyhus (MWh) 51 273 53 084 45 693 41 485 38 420
Försåld energi n-års korr exkl 
Älvsbyhus (MWh) 55 132 57 763 49 829 45 339 42 359
Försåld energi Älvsbyhus (MWh) 19 542 18 417 10 758

Försåld energi m färdig värme (Tkr) 31 985 28 971 23 668 19 829 18 181
Genomsnittligt pris (öre/kWh) 54,6 52,6 47,2 46,0 45,6
Energikällor (%)
- torrflis inkl bark 98,9 98,8 96,2 87,7 90,6
- hetvatten 0,0 0,0 0,0 5,0 4,9

NYCKELTAL

Gatubelysningen som Älvsbyns Energi övertog av 
kommunen i oktober månad är studerad ur energibe-
sparingssynpunkt samt möjliggörande av styrning för 
tändning och släckning. Investeringar för styrning av 
belysningen fullgörs under år 2009

För fjärrvärmen studeras alternativa lösningar med 
reservpannor samt renovering av den gamla fastbräns-
lepannan från 1984.

AVSTÄMNING MOT ÄGARDIREKTIV

 Mål 2009 2008

Räntabilitet 7,0 % 3,1 % 2,1 %
Soliditet 15,0 % 3,5 % 2,6 %

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 kommunfullmäk-
tige fastställda målen ska ägaren erhålla utdelning på 
tillskjutet kapital. Från och med 2007 är målen 7 % för 
räntabilitet och 15% för soliditet.

Andel biobränsle
Mål 96,0 % -utfall 98,9 % år 2009 (98,8 % år 2008)

Miljö 
Ingen deponi av aska sker från år 2002 (klart år 

2006) 

Villaanslutning 
Anslutningsgrad nybyggnation min 50 % (förtät-

ningar -09) 

Fjärrvärmetaxa 
Norrlands lägsta bland tätorter med <15.000 invå-

nare (bland de 5 lägsta) 

Reducering av CO
2
 

Fortsatt reduktion av CO2-utsläppen i Vidsel genom 
pellets för uppvärmning samt reduktion av olje-
förbrukning år 2009 ( 72 m3) jämfört med år 2008 
(110 m3) och år 2007 (432 m3).

Även fjärrvärmeanslutning av villor med direktver-
kande el medför en stor reduktion av CO2
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ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB
Styrelseordförande: Henry Larsson
Verkställande direktör: Anders Nilsson

 2009      2008
Rörelsens intäkter 81 720       72 332
Rörelsens kostnader -72 790 -64 516
Avskrivningar -3 618 -3 592
Rörelseresultat 5 312 4 224
Finansnetto -2 468 -3 265
Årets resultat 2 844 959
Balansomslutning 149 654 147 088

VERKSAMHETEN
Älvsbyns Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till 

Älvsbyns Kommunföretag AB. Bolaget är ett allmän-
nyttigt 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 fastighets-
bestånd, parker och fritidsanläggningar samt förråds-
verksamhet.

VIKTIGA HÄNDELSER 2009
Antalet oplacerade lägenheter uppgick vid årsskiftet 

till 13 (3) eller 3% (0,7%). Vid årsskiftet 2009/2010 var 
43 (50) lägenheter uthyrda med ungdomsrabatt. Migra-
tionsverket har ökat antalet hyrda lägenheter till ca 75 
under året. Uthyrningsläget har under året varit mycket 
stabilt med en uthyrningsgrad på ca 97% över året. 
Bolaget har med utgångspunkt i upprättad underhålls-
plan arbetat med förebyggande och löpande underhåll. 
Under året har bolaget åtgärdat dagvattenledningar 
och asfaltytor på Brostigen, bytt motorvärmare på 
Apeln och Tallen, byggt om och datoriserat värme 
och ventilationssystem på Fluxen och kontinuerligt 
renoverat golvbeläggningar och målat i samband med 
lägenhetsbyten.

Kommunens fastighetsbestånd 
Bolaget har under året förvaltat de kommunala fast-

igheterna och har utöver drift och underhåll ansvarat 
för en hel del ombyggnationer för bl. a. ombyggnad 
av ventilation och styr på Ugglan. I februari brann 
Lekenskolan ned och bolaget har under våren sanerat 
resterna av den och byggt provisoriska lokaler i Bäck-
skolan. 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. Från och med 1/1 2009 har 
bolaget även tagit över ansvaret för simhallens drift. 
Under året har det rivits ett flertal lekparker och de 
kvarvarande har rustats. En helt ny lekpark som även 
är anpassad för rörelsehindrade har byggts i Lomtjärn-
sparken. 

Förrådsverksamhet 
Under året har förrådsförsäljningen mot kommunen 

upphört och bolaget svarar nu bara för förråds- och 
verkstadsverksamhet åt  Älvsbyns Energi utöver det 
egna behovet. Från den 1/1 2009 har kommunen 
gett bolaget uppdraget att svara för kommunens hela 
inköps- och materialförsörjningsprocess. 

Administration 
Från och med 1 januari 2007 har bolaget övertagit 

administrationen som HSB Norr tidigare skött för 
bostäderna. Dessutom sköter bolaget utöver sin egen 
del även administrationen åt Älvsbyns Energi AB. 

Mål 
Bolagets finansiella mål med avseende på den egen-

ägda verksamheten har uppfyllts. Vakansgraden på 
lägenheter på under 2% har inte uppnåtts, men målet 
på mindre än 20% omflyttning har uppnåtts.

FRAMTIDEN 
Inom en period av 5-10 år förväntas efterfrågan på 

centralt belägna lägenheter öka p g a ökat behov av 
seniorboende.

Kanisbacken ligger fem minuter från centrala Älvsbyn
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Eget fastighetsbestånd
Lägenhetsbestånd

Antal lägenheter Varav outhyrda

2009-12-31 2009-12-31
Ort

Älvsbyn 412 9

Vidsel     21     4 
433 13

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Bolaget har ca 15% av lägenheterna uthyrda till 

Migrationsverket. Om deras förutsättningar plötsligt 
ändras så att de drar ner sin verksamhet i Älvsbyn 
påverkar det bolaget negativt med risk för tomma 
lägenheter.

AVSTÄMNING MOT ÄGARDIREKTIV

 Mål 2009 2008

Räntabilitet 7,0 % 3,7 % 3,4 %
Soliditet 18,0 % 24,9 % 23,4 %

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 kommunfullmäk-
tige fastställda målen ska ägaren erhålla utdelning på 
tillskjutet kapital. Från och med 2007 är målen 7 % för 
räntabilitet och 15% för soliditet.
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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 redovisningssyste-
met, som föreskrivs i 2 kap 7§, finns inte i dag i samlad 
form. I den ekonomiska redovisningen nettoredovisas 
kommunens andel i koncernkonto i Sparbanken Nord. 
I noten under ”Kassa och bank” framgår behållningen 
på balansdagen för respektive kommunalt företag.  

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

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

Från och med bokslutet 2004 redovisas kassaflödes-
analysen i en sektorsindelad betalningsflödesrapport.

Fordringar är upptagna till det belopp varmed de be-
räknas inflyta. Särskild prövning har gjorts i samband 
med upprättandet av årsredovisningen. Fordringar 
som betraktas som osäkra har värdereglerats bokfö-
ringsmässigt. 

Anläggningstillgångarna har i balansräkningen tagits 
upp till anskaffningsvärdet (utgifter minus eventuella 
investeringsbidrag) med avdrag för avskrivningar. Av-
skrivningstiderna är beräknade i enlighet med rekom-
mendationer från Sveriges kommuner och landsting. 
Som anläggningstillgång definieras en investering med 
anskaffningsvärde överstigande ett prisbasbelopp 
exklusive moms och med nyttjandetid överstigande tre 
år. 

Sedan år 2002 har avskrivningar på under året avslu-
tade 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 re-
dovisning. I redovisningen för 2009 har den definitiva 
slutavräkningen för 2008 bokförts och en preliminär 
avräkning för år 2009. 

Löner och sociala avgifter periodiseras med undan-
tag för lön till timavlönade, som har efterskottslön. 

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

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



60 61



60 61

REVISIONSBERÄTTELSE ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB
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REVISIONSBERÄTTELSE ÄLVSBYNS ENERGI AB
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REVISIONSBERÄTTELSE ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB



ÄLVSBYN

SIKFORS

ROSVIK

SÄVAST

ANTNÄS

ERSNÄS

PITEÅ

LULEÅBODEN

VIDSEL

ÖJEBYN

NORRFJÄRDEN

GAMMELSTAD

SI FORS

BODEN LULEÅ

PITEÅ

Försvaret

Bodentravet

Garnis företagsby

Skapa företagsby

Militärhistoria

Western Farm

Polaris Optic

Berglunds rostfria

Nordpoolen

Storklinten

Sportfiske

Luleå tekniska 
universitet, Ltu

Kulturens hus

Gammelstad kyrkby

Aurorum
Science Park

SSAB

Plannja

Ferruform
Gestamp Hardtech

F21

Luleå Airport

Acusticum/Ltu

Pite havsbad

SCA

Smurfit Kappa

Lindbäcks Bygg

Piteå Elit

Öjeby kyrkby
Furunäsets
företagsby

Vallsbergets vinter-
sportanläggning

S

G

G

S

Ca 73000 inv

Ca 41000 inv

Ca 28000 inv

A

F F

A

ÄLVSBYN

Storforsen

Polarbröd

Kanis Action 
Center

RFN

Älvsbyhus

Motorstadium

Gymnastik

Segelflyg

Ca 9000 inv

4-kanten

SYMBOLER

Camping
Handel
Järnväg
Samåkning
Buss
Nöje

Hamn
Skärgård
Bad
Slalombacke
Skidspår
Flygplats

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

AVSTÅND

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


